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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
v loÀském roce získalo na‰e divadlo hned nûkolik nejv˘znam-

nûj‰ích divadelních cen. Byla nám udûlena cena za nejlep‰í divadel-
ní inscenaci v âeské republice, Erik Pardus získal v‰echny ceny, kte-
ré se u nás udílejí za herecké v˘kony, k tomu Cena Thálie pro Petra
·tûpána, hned nûkolik Cen Alfréda Radoka… samozfiejmû máme
radost, Ïe se v˘sledky na‰í divadelní snahy setkávají vedle nádher-
ného ohlasu obecenstva i s tak velk˘m uznáním rÛzn˘ch porot a kri-
tikÛ, a tak se uÏ dnes tû‰íme na inscenace, které pro Vás budeme
pfiipravovat v sezonû následující. Hned u dvou tfietin z nich se bude
jednat o svûtové nebo ãeské premiéry!

ReÏisérka Hana Bure‰ová pfiipraví pro na‰e divadlo v âechách
zatím nikdy neuvedenou hru nositele Nobelovy ceny Thomase
Bernharda „Síla zvyku“. Dal‰í inscenací poprvé realizovanou v na‰í
zemi bude rockov˘ muzikál MOZART! svûtovû proslul˘ch autorÛ von
Michaela Kunzeho a Sylvestra Levaye v reÏii Stanislava Slováka.
Následující premiéru budu mít ãest i radost pfiipravit sám, jedná se
o muzikál, kter˘ teprve nedávno razantnû vstoupil na evropská je-
vi‰tû a kter˘ byl hned po své premiéfie oznaãen na Broadwayi jako
muzikál roku 2006. Jedná se o skvûlé hudební zpracování dramatu
Franka Wedekinda „Procitání jara“ – takto se jmenuje i nové dílo au-
torÛ Stevena Satera a Duncana Sheika. ReÏisér Zbynûk Srba se
spoluautorem a dramaturgem Janem ·otkovsk˘m pro na‰e divadlo
chystají „hru o narození, umuãení a nanebevzetí na‰eho pána a spa-
sitele JeÏí‰e Krista“ s názvem „Pastorála aneb Hry vánoãní“. Tûsnû
pfied Vánocemi uvedeme je‰tû skvûlou situaãní a charakterovou ko-
medii Francise Vebera „Blbec k veãefii“ v reÏii ZdeÀka âernína.

Na konci ledna Vám pfiedstavíme dal‰í, tentokrát jiÏ klasick˘ mu-
zikál „Hallo, Dolly!“ autorÛ Michaela Stewarta a Jerryho Hermana
v reÏii Gustava Skály a v titulní roli s Alenou Antalovou. ReÏisér ·i-
mon Caban pfiipravuje ‰ansonov˘ muzikál Zdenka Merty a Zory
Jandové „Nahá múza“, kter˘ se odehrává v prostfiedí umûlecké bo-
hémy v PafiíÏi v letech 1933-1939. Jedno z nejv˘znamnûj‰ích dramat
o tragedii osudového pfiátelství mezi anglick˘m králem Jindfiichem II.
a arcibiskupem z Canterbury Thomasem Becketem napsal Jean
Anouilh, hra se jmenuje „Becket“ a inscenaci nazkou‰í reÏisér Janez
Starina.

Poslední premiérou v sezonû 2009/2010 bude nesmrtelná
Aristofanova politická komedie „Ptáci“ s hudbou Zdenka Merty. Pro
mou premiéru v Národním divadle v Praze v roce 1989 ji upravil bás-
ník Jifií Îáãek, se kter˘m pfiipravujeme i novou verzi pro na‰e divadlo. 

"Nic netrvá nikdy vûãnû,
ani láska k jedn˘ sleãnû..."

…zpívá v jedné ze sv˘ch písní Jifií Such˘, já doplÀuji: a stejnû tak
kaÏdé jedno divadelní pfiedstavení. KaÏd˘ veãer, kdyÏ se stmívá v o-
bou sálech na‰eho divadla a zvolna utichá ‰um hledi‰tû, rodí se me-
zi divákem a aktérem inscenace úchvatné kouzlo ojedinûlého, mi-
mofiádného, umûleckého záÏitku, kter˘ je tak mocn˘, Ïe se mu lid-
stvo po celá tisíciletí s radostí, ochotou a napjat˘m oãekáváním od-
dává. Opakovanû!

Vûzte, Ïe se na kaÏdou z v˘‰e uveden˘ch inscenací i právû pro-
to tû‰íme a vûfiíme, Ïe si Vás na‰i reÏiséfii, v˘tvarníci, herci i dal‰í
sv˘mi umûleck˘mi kreacemi podmaní podobnû jako jiÏ mnohokrát
v minulosti. 

Za v‰echny kolegy v Mûstském divadle Brno se s Vámi na shle-
danou v obou na‰ich hledi‰tích tû‰í 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
F I N A N â N ù  P O D P O R U J E
MùSTSKÉ D IVADLO BRNO,
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI



LENKA BARTOL·ICOVÁ, ãlenka zpûvohry MdB. MÛÏete ji vidût v rolích Cikánka – Máj, Felicie – âarodûjky z Eastwicku, Haliãská cikánka – Cikáni jdou do nebe, 
Obyvatelka mûsteãka – ·umafi na stfie‰e, Bohynû  – Orfeus v podsvûtí, Gimblette  – Mam’zelle Nitouche, Spolek bláznÛ – Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete, 

Madame Thénardier – Les Misérables (Bídníci)
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Vûdy je zapotfiebí, ale kdyby Newton byl leÏel nûkde jinde a ne-
padla mu na nos ta hru‰ka, nebo co to bylo, a neupozornila ho na
to, Ïe je taky pfiitaÏlivost zemská, tak by ta pfiitaÏlivost byla dál. On
by ji neobjevil, objevil by ji nûkdo jinej. Za minutu, za vtefiinu, za
sto let. Ale kdyby Shakespeare nenapsal Hamleta, tak nikdy nebyl.
Kdyby velcí umûlci neudûlali svoje dílo, tak jsme byli o to chud‰í,
protoÏe umûní je komunikace.

Jan Werich (legendární ãesk˘ klaun, herec, dramatik a filosof)
6. 2. 1905 - 31. 10. 1980



Igor Ondfiíãek, Alena Antalová s manÏelem

Markéta 
Sedláãková, 
Marian Slovák, 
Stanislav Mo‰a

Ale‰ Slanina,
Naìa Patriková



PREMIÉRA 
13. 2. 2009

Petr Gazdík, Igor Ondfiíãek, 
Michal ·ebek, SoÀa Jányová, 

Miroslav Urbánek, Katka Kolãavová, 
Markéta Sedláãková, Marek Hurák, 

Monika Svûtnicová, Radek Hub, 
Jifií Mach, Stanislav Mo‰a

Marek Hurák
Ida Bfiezinová,

Petr Gazdík

Petr Gazdík, Jan JeÏek s partnerkou

Hana Holi‰ová

Stanislav Mo‰a,
Katka Kolãavová,
Markéta
Sedláãková
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Absolvent oboru muzikálového herectví
brnûnské JAMU Luká‰ Vlãek se pohybuje
na scénû Mûstského divadla Brno od
sv˘ch studentsk˘ch let, v angaÏmá je ãtvr-
t˘m rokem. V „jamácké“ Martû záfiil
v kost˘mu Ludvíka XVI., poté ho v‰ak na
profesionální pÛdû ãekala plejáda vojákÛ,
policajtÛ a ãetníkÛ (Kdyby tisíc klarinetÛ,
Máj, Nana, âerven˘ a ãern˘), z jiného
soudku pak nesmíme zapomenout na jeho
Talimona v muzikálu Cikáni jdou do nebe.
„Kromû Poltorackého ve Smrti Pavla I.
‰lo spí‰e o sborové role,“ pfiipou‰tí
Luká‰ skromnû. Uniformy jako by v‰ak
jeho záfiivou budoucnost pfiedurãily. Od
února je na jevi‰ti Mûstského divadla
Brno k vidûní jako inspektor Javert, hlav-
ní protivník Jeana Valjeana v Bídnících.
Pomáhá vám jako herci kost˘m, kter˘m
b˘vá i uniforma?
Samozfiejmû, Ïe kost˘m herci napomÛÏe
dotvofiit postavu. Napfiíklad boty: ty mnohdy
urãují styl chÛze figury, coÏ pak umoÏní ko-
pírovat i její charakter.
ZaÏil jste s kost˘mem nûjakou svízel?
Co tfieba ve Snûhurce, kde v‰ichni tr-
paslíci ze svého obleãení vyrostli?

Zrovna kost˘m ve Snûhurce je pro nás tr-
paslíky opravdu ohromnû komfortní. Na so-
bû máme totiÏ navleãena asi tfii kila molitanu,
abychom pÛsobili je‰tû mohutnûji, takÏe
jsme v‰ichni zpocení hned na zaãátku uÏ
bûhem pfiedehry (smích). U Snûhurky se mi
naopak stala velice pfiíjemná vûc – na‰el
jsem na recepci u nás v divadle obálku, v níÏ
byl obrázek od ‰estileté holãiãky, která pfied-
stavení vidûla. Na velkém formátu, v˘kresu
A3 bylo vyobrazeno velmi pfiesnû v‰ech se-
dm trpaslíkÛ a nad kaÏd˘m z nich napsané
jméno. A nad Dfiímalem, kterého hraju já, by-
lo je‰tû pfiimalované srdíãko. AÏ mû to doja-
lo, protoÏe ‰lo asi o nejosobitûj‰í dárek, kte-
r˘ jsem dostal. K v˘kresu také maminka pfii-
pojila dopis, Ïe tento obrázek namalovala
jedním dechem její dcerka hned, kdyÏ pfii‰la
po pfiedstavení domÛ. Mamince pak fiekla,
Ïe ho musí zanést do divadla Dfiímalovi.
Dfiímal je pfiitom docela nevdûãná role, jako
by byl do poãtu, protoÏe Rejpal, ·mudla ãi
Prófa mají prostor vytváfiet na scénû humor,
ale Dfiímal jen usne a je to (smích). Obrázek
teì visí u mû doma na stûnû.
Pro kterého trpaslíka jste mûl v dûtství
slabost vy?
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Dobfie si to pamatuji, protoÏe Bídníci pro mû
znamenají jeden z nejoblíbenûj‰ích muziká-
lÛ, ne-li nejoblíbenûj‰í muzikál vÛbec. Po
hudební stránce mi pfiijde geniální, v dûji se
vystfiídá nûkolik rovin, nechybí akãní scény
ani romantika, dÛleÏit˘ prostor vyplÀuje
konfrontace Valjeana s Javertem. Na
Bídnících se mi líbí rozmanitost. Také vím,

Ïe po jejich prvním uvádûní u nás následo-
vala éra Draculy. Na druhou sérii BídníkÛ,
v níÏ hráli i mí kolegové Markétka
Sedláãková, Robert Jícha ãi Michal ·ebek,
jsem dokonce dûlal konkurz do Prahy, ale
ukázalo se, Ïe by byl problém skloubit
zkou‰ení a hraní se ‰kolou. Dostal jsem na
JAMU nÛÏ na krk kvÛli moÏn˘m absencím
a musel tuto pfiíleÏitost odmítnout, coÏ jsem
tehdy bral jako hroznou tragédii. 
UÏ tehdy ‰lo o nûjakou konkrétní roli?
A myslel jste si vÛbec nûkdy na Javerta?
Ne, tak daleko to tenkrát nedospûlo. A po-
kud jde o Javerta, obsazení pro mû bylo
spí‰ pfiekvapením. O to víc si této pfiíleÏitos-
ti váÏím. Podle knihy Victora Huga jde asi
o ãtyfiicetiletého muÏe, mnû je sedmadva-
cet. Vyhovuji mu ov‰em, pokud jde o barvu
hlasu. Baryton je pro muÏe mého vûku po-
nûkud nevdûãná poloha, protoÏe nemá
dost hereck˘ch ãi pûveck˘ch moÏností. Mí
vrstevníci vût‰inou hrají prince ãi milovníky,

Jako alergik asi pro Kejchala (smích), ale
taky ·mudlu jsem mûl rád, protoÏe to byl
takov˘ otloukánek. I u Toma a Jerryho mi
byl vÏdy sympatiãtûj‰í ten zlobiv˘ kocour.
PfiestoÏe je to v podstatû pûkná potvora,
nakonec to vÏdy ve finále odnese. 
„Záporáci“ vût‰inou znamenají pro her-
ce velkou pfiíleÏitost, jak jste na tom s ni-
mi vy?
Nevím, jestli jsem nûjak zmûnil vi-
záÏ, nebo nedej boÏe chování, ale
na „záporáky“ mám poslední do-
bou ‰tûstí. Zaãalo to Rochefortem
ve Tfiech mu‰ket˘rech, coÏ je dost
slu‰n˘ intrikán, a teì pfii‰el na fiadu
Javert… I kdyÏ si nemyslím, Ïe by byl
Javert vyslovenû záporná role. Pfiedstavuje
ãlovûka, kter˘ má své pfiesvûdãení a hodlá
zákon prosadit za kaÏdou cenu.
Nepfiipou‰tí si moÏnost, Ïe by se nûkdo mo-
hl polep‰it, Ïene se za Valjeanem jak vztek-
l˘ pes a hodlá ho pfiichytit pfii ãinu. Galejník
pro nûj zÛstane galejníkem s cejchem na
cel˘ Ïivot. Myslí si, Ïe je jen otázkou ãasu,
kdy udûlá dal‰í chybu.
Na‰el jste pro Javerta pochopení, ãím si
získal va‰i pfiízeÀ?
Pro mû je to velice sympatická postava. Ve
své podstatû nejde o bestii a já se taky sna-
Ïím, aby nepostrádal dÛleÏit˘ lidsk˘ prvek.
Narodil se ve vûzení, jeho matka byla kar-
táfika, otec galejník a on mûl dvû moÏnosti:
buì mohl spadnout mezi spodinu ke zlodû-
jíãkÛm, nebo naopak stanout na stranû zá-
kona a morálky. A zvolil tuto variantu, i kdyÏ
ji pojal aÏ extrémnû váÏnû. Navíc má 
role Javerta nádher-
né party a jeho sebe-
vraÏdu provází podle
mého jedna z nej-
krásnûj‰ích melodií
z celého muzikálu.
Je to férov˘ chlap
a tam se mu jeho
pfiesvûdãení, Ïe nee-
xistují jen ãerná a bí-
lá, zbortí jako dome-
ãek z karet. 
Pfied lety u nás prv-
ní uvádûní Bídní-
kÛ vlastnû odstar-
tovalo muzikálov˘
boom. Jak jste to
tehdy vnímal?

NENAHRADITELNÍ
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coÏ b˘vají vesmûs tenorové party, tak jako
napfi. Tony ve West Side Story nebo Marius
ve zmiÀovan˘ch Bídnících.
Co vy a sladká Francie, máte nûjakou
oblíbenou francouzskou delikatesu?
To ne, ale mám jedno oblíbené italské jídlo,
které dûlám pomûrnû ãasto, kdyÏ pfiijdu
v noci domÛ a nechce se mi uÏ moc vyvafio-
vat – hodím zmraÏenou pizzu do mikrovlnky.
To umím hodnû dobfie,
v tom jsem skoro ‰éf-
kuchafi (smích).
Kudy vlastnû vedla
va‰e cesta k divadlu,
pfies zpívání?
Ve ‰kolce jsem zpívá-
val na nûjak˘ch vy-
stoupeních a bavilo
mû to, a tak si na‰i
mysleli, Ïe bych mohl
vyzkou‰et chodit nû-
kam do zpûvu. Ale do
krouÏku mû tenkrát
nevzali, uznali, Ïe hla-
sovû to se mnou není
Ïádná sláva. KdyÏ
jsem se mûl pfiedvést,
vzniklo totiÏ takové
tro‰ku faux pas, proto-
Ïe jsem si nemohl

vzpomenout na Ïád-
nou vhodnou písniã-
ku, kterou bych zazpí-
val z hlavy. A mamin-
ka mi na‰eptala, aÈ
zkusím oblíben˘ hit
své sestry, kter˘ ten-
krát letûl: Kotû uÏ spí
od Pavla HorÀáka. Já
v‰ak bohuÏel znal tu
písniãku jen z podání
sestry, která nemá
hudební sluch, takÏe
jsem zaãal vafiit nûja-
kou úplnû nesmysl-
nou melodii (smích).
Zastavili mû hned
u druhého r˘mu „jak
zabit˘“. A taky mi fiíka-
li, Ïe to ani tak nemá
cenu, protoÏe stejnû
budu brzy mutovat.
To mi bylo sedm!
(Smích!). ProtoÏe mû

to namíchlo, ‰el jsem z trucu je‰tû do jin˘ch
kurzÛ: do v˘tvarky a dramatické v˘chovy.
V˘tvarka asi po ãtyfiech letech vy‰umûla,
ale dramaÈák mi zÛstal. Pozdûji se promûnil
na divadelní Studio V na Vevefií a tam mû to
chytlo. A to byl vlastnû zaãátek mé herecké
dráhy…
Pfiipravte nám úãet, prosím!

Foto: jef Kratochvil
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vyná‰ené informace z nûjaké osobní války vÛãi
Nixonovi. Dûlali prostû svoji práci. A také si ne-
myslím, Ïe skuteãnû objektivní komentátor si na
nûjakého politika zasedne a chce ho stÛj, co stÛj
sejmout nebo alespoÀ nachytat. Samozfiejmû,
mÛÏe stát blíÏ nûkter˘m politick˘cm názorÛm. To
je na rozdíl od názorovû neutrálního zpravodaj-

ství i sama podstata komentáfiÛ. A Ïe jsou politi-
ci spolek nebezpeãn˘ch individuí? Pfiízraãné ex-
presivní spojení...  Lidé mohou díky novináfiÛm
nejen po volbách ãíst, jak se dafií naplÀovat ãas-
to populistické a chytlavé sliby. Novináfii by mûli
interpretovat vefiejnosti srozumitelnû a jasnû ãiny
i konkrétní v˘sledky politika. Toto novináfiské zr-
cadlení reality je dÛleÏité nejen pro ãtenáfie, ale
i pro samotné politiky. Navíc uÏ dlouho pfiece
v‰ichni pfiem˘‰líme, jak chutná a korumpuje
moc...
V atmosféfie, která kolem politiky vzniká také
díky nepfiíli‰ uváÏlivému postupu politick˘ch
komentátorÛ lze pfiedpokládat, Ïe si pfiípadn˘

Dovolím si první otázku na‰eho povídání po-
loÏit do hluboké historie svûtové Ïurnalistiky.
9. srpna 1974 na základû vy‰etfiování aféry
Watergate rezignoval Richard Nixon na funk-
ci prezidenta USA, byla to první demise pre-
zidenta v historii této zemû a nemal˘ podíl na
tom mûla aktivita ÏurnalistÛ. Nespornû touto
akcí byla v USA napravena fiada "‰pina-
v˘ch praktik" pfii získávání prezidentského
úfiadu. Mám ale pocit, Ïe se od tûchto let
datuje svûtov˘ boj ÏurnalistÛ s politiky.
Nemohu se zbavit dojmu, Ïe kaÏd˘ politic-
k˘ komentátor a tak zvan˘ investigativní
Ïurnalista hledá svého Nixona. Zvlá‰tû
v ãesk˘ch médiích musíte získat pfii pozor-
ném ãtení komentáfiÛ dojem, Ïe politici jsou
spolek zvlá‰È nebezpeãn˘ch individuí.
Myslíte, Ïe se m˘lím a pokud ano, urãitû bu-
dete vûdût proã. 
V moderní historii vlastnû ‰lo o jedin˘ pfiípad, kdy
kvÛli ãlánkÛm a novináfiské aktivitû musel rezigno-
vat nejmocnûj‰í muÏ svûta. A skuteãnû se na svût-
lo dostala fiada fieknûme nehezk˘ch skuteãností.
Tfieba, Ïe Nixonova administrativa aktivnû bránila
vy‰etfiování celé záleÏitosti, Ïe Nixon o akci vûdûl
a Ïe mimo jiné lhal o pfiípadu pfied Kongresem,
coÏ nakonec vedlo k jeho vynucené rezignaci.
Oba dva dobfie informovaní novináfii z listu
Washington Post v‰ak jistû nepublikovali tajnû
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kdy dle mého pfiesvûdãení zneuÏili
televizní redaktofii své diváky k za-
betonování pracovních pozic a od-
mûnili se jim v˘hrÛÏkami Ïalob
v pfiípadû opomenutého placení
mûsíãního poplatku. Jak pohlíÏíte
sám dnes s odstupem ãasu na u-
dálosti ve velínû na Kavãích ho-
rách?
Pfiiznám se, Ïe slovnímu spojení de-
mokratick˘ boj v této souvislosti nero-
zumím. S automatick˘m pfiedjímáním
války mezi novináfii a politiky nesou-
hlasím. Obû strany mohou a b˘vají
kritice vystaveny, ale já si skuteãnû
nemyslím, Ïe by byli v permanentním
souboji. Navíc neexistují jenom ko-
mentátofii a glosátofii, jejichÏ úkolem
je vyjádfiit názor a stanovisko. Politiku
dennû zejména mapuje zpravodaj-
ství, které chce "pouze" objektivnû
zachytit, co se stalo a informovat
o tom vefiejnost. A to nemá s Ïádn˘m
bojem nic spoleãného. Má b˘t vûcné,
pfiehledné, objektivní a pokud moÏno
vyãerpávající. Silácké slovní pfiestfiel-
ky a nikoliv vûcná, pfiesnû argumen-

tovaná kritika je zejména záleÏitostí protilehl˘ch
politick˘ch táborÛ. Svoboda slova a moÏnost
svobodnû se vyjádfiit jsou skuteãnû jedním z po-
svátn˘ch institutÛ demokracie a novináfii se za
nûj nijak neschovávají. A dobu, v níÏ se ãlovûk na
nûjak˘ neoficiální názor bál jen pomyslet, si pa-
matujeme oba... V dobû zmiÀované televizní kri-
ze jsem zrovna pob˘val v Austrálii a po mém ná-
vratu byla situace pro mne jiÏ tak neãitelná, Ïe
jsem v‰e lokal zprostfiedkovanû pouze z referen-
cí znám˘ch. A tehdej‰í souvislosti situace na
Kavãích horách jsem pozdûji uÏ nedohledával.
Existují oblasti lidského dûní, které vás vÛbec
nevzru‰ují a ani se jimi radûji nezab˘váte?
Pfiiznám se ke svému zahanbení, Ïe mne nezají-
má vrcholov˘ sport. O to radûji mám jakékoliv Ïi-
vé umûní - divadlo, tanec, hudbu a zejména tu
klasickou. Zcela chladn˘m mne také nechává fiá-
dûní fotbalov˘ch fanou‰kÛ na stadionech a jejich
po mûstû skandující a hluãící tlupy. Touto stád-
ností, která se lehce mÛÏe zvrtnout ve spoleãen-
sk˘ problém, se radûji snaÏím nezab˘vat.
Máte ve svûtové Ïurnalistice svÛj vzor nebo
aspoÀ ãlovûka, kterého si opravdu bezv˘-
hradnû váÏíte? 
Z nedávné doby to bude ãtyfimi kulkami zavraÏ-
dûná pfiední ruská a nesmlouvavá kritiãka reÏimu
Vladimíra Putina novináfika Anna Politkovská.
Nedávno jsem se díval na BBC na dokument
Tzar Putin a byl jsem znovu okouzlen˘ umanu-
tostí této Ïeny, která neustále hledala pravdu,
coÏ je takové vrcholné novináfiské krédo.
Stateãnost a pracovitost ‰la u Politkovské ruku
v ruce. 
Kterou nejdramatiãtûj‰í situaci jste ve své
profesi zpracovával?

zájemce o práci v politice rozmyslí, zda má
riskovat, aby se nûkter˘ slávychtiv˘ Ïurnalis-
ta ‰Èáral v jeho soukromí a objevil jeho ko-
mára ve skfiíni, kterého nafoukne do mamu-
tích rozmûrÛ. Ruku na srdce, kaÏd˘ z nás, po-
kud neproÏil Ïivot v klá‰tefie, svého kostlivce
v ‰uflíku má. NeuvolÀuje se tímto honem na
ãarodûjnice za kaÏdou cenu cesta do politiky
a tím pádem i k moci lidem, kter˘m na jejich
povûsti aÏ tak moc nezáleÏí? 
No, myslím, Ïe takto sugestivnû poloÏená otáz-
ka, navrch ‰pikovaná spojeními jako "nafukování
do mamutích rozmûrÛ nebo hony na ãarodûjni-
ce", uÏ sama sobû chce b˘t odpovûdí. Îádn˘ ãlo-
vûk není absolutnû bezúhonn˘ a chybovat je lid-
ské. KaÏd˘ se dá naãapat pfiinejmen‰ím na nûja-
ké své slabosti. Obyãejní lidé jsou v‰ak také ãas-
to oprávnûnû nedÛvûfiiví vÛãi tvrzením, Ïe politi-
ka je prostû jen nezi‰tná a ãistû u‰lechtil˘mi dÛ-
vody vedená sluÏba obãanÛm a správa vefiej-
n˘ch vûcí. Na lidi v této vefiejné sluÏbû je prostû
více vidût a potud je pfiece zv˘‰en˘ seriózní zá-
jem o jejich osobu i logick˘ nejen ze strany novi-
náfiÛ. A zdÛraznûme ten pfiívlastek seriózní nebo
vyváÏen˘. A pfiedstava, Ïe nûkter˘ mlad˘ zapá-
len˘ politik se zalekne své budoucí kariéry jen dí-
ky pfiedstavû novináfiského ‰Èourala, mi pfii‰la aÏ
legraãní. Myslím, Ïe daleko ãastûj‰í a úãinnûj‰í
b˘vají atentáty spolustraníkÛ...
Boj mezi Ïurnalistou a politikem není pfiece
demokratick˘. Politik stojí na kolbi‰ti obklo-
pen konkurencí opoziãních stran, Ïurnalista
je v bloku stejnû sm˘‰lejících lidí, ktefií v oka-
mÏiku jakéhokoli náznaku kritiky nasadí tûÏ-
kou palbu "ochrany svobody slova". Vzorov˘
pfiíklad máme v takzvané televizní revoluci,
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Musím kriticky pfiiznat, Ïe jako kulturní redaktor
nejsem vystaven˘ tak dramatick˘m situacím jako
moji kolegové ve zpravodajství. Pokud ãekáte
krev, mrtvoly a kriminalitu, tak ty mne v mojí prá-
ci vût‰inou zcela obcházejí. Pfiiznám se, Ïe mi
ale dost dramatické pfii‰lo dûlat jako vÛbec po-
slední novináfi rozhovor s umírajícím Jaromírem
Tomeãkem. Jindy mi osobnû docela dramatické
pfii‰lo natoãit za pÛl hodiny celostránkov˘ rozho-
vor s uváÏlivû a velmi pomalu mluvícím
Václavem Havlem.
Nahlédnûme na okamÏik do problému víry.
Nietzsche vidí v Bohu radikální popfiení vÛle
a svobody, hlásá nadãlovûka (Nadãlovûk je
smysl zemû. Va‰e vÛle nechÈ dí: Nadãlovûk!).
Jak to cítíte vy?
No, lovím z pamûti, co v‰e jsem o filozofu
Nieztschem studoval k mojí diplomové práci.
S touto autorskou vizí „smrti Boha“, „vÛle k moci“
a „nadãlovûka" jsem nikdy stoprocentnû ztotoÏ-
nûn˘ nebyl. I kdyÏ emoce a vá‰nivost, s jakou
chtûl Nieztsche po ãlovûku odvahu, stateãnost
a schopnost pfiekonat sám sebe, jsou sympatic-
ké a Ïivé dodnes. Jak skonãily nûkteré megalo-
manské Nietzscheho názory v pfietaveném po-
dání fa‰istÛ je dostateãnû známo...
Jak je moÏné, Ïe se do vysoké politiky dostá-
vají diletanti a zlí lidé, nebo je zl˘ úmysl jiÏ ve
voliãské základnû?
Nevím, které zlé diletanty máte na mysli. UÏ jsem
poznamenal, Ïe úfiad a moc mohou korumpovat
ãlovûka a ten zase systém. Podsouvat voliãÛm
zlé úmysly je urãitû pfiitaÏené za vlasy. Vût‰ina li-
dí se u voleb rozhoduje ãistû pragmaticky.
Nedívá se jen zpût, co a jak která partaj pro dob-
ro zemû vykonala. Zajímá je, kdo a co jim právû
slibuje, kdo na sebe aktuálnû strhne vût‰í pozor-
nost. Ale je potfieba fiíci, Ïe na diletanty a progra-
movû zlé lidi asi narazíte opravdu v jakékoliv pro-
fesi. Kromû novináfiÛ samozfiejmû ... (smích).
Nepotrestané zlo je vÏdy základem zla bu-
doucího a hor‰ího. Ov‰em bible fiíká, nastav
druhou tváfi místo trestání zla. Napadlo vás
nûkdy, jak z tohoto dilematu ven?
Mnoho âechÛ to tak necítí. Îijeme
v nejateistiãtûj‰ím státû Evropy a nevû-
fiící vût‰inû je pfiedestfiená kfiesÈanská
pokora asi docela ‰umafuk. Já nemohu
suplovat BoÏí ani zemskou spravedl-
nost. Myslím, Ïe tady na zemi by se
mûly trestat pfieãiny, které odporují sta-
noven˘m zákonÛm a normám. Jak ty
stejné skutky bude posuzovat BoÏí
spravedlnost, ani odhadnout nedoká-
Ïu. Tfieba budeme v‰ichni zaskoãení
a pfiekvapení. Vidíte, ani nevím jestli
mile ãi nemile.
Nedûsí vás diskuze pod ãlánky na
internetu, které naznaãují surovou
aÏ fa‰izující netolerantní úroveÀ dis-
kutujících?
Dûsí mne surovost a fa‰izující netole-
rance hlavnû mimo virtuální svût.
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Anonymita internetu mÛÏe vést nevyrovnané je-
dince k exhibici a silácky nebezpeãn˘m fieãem.
Já se ale ponejvíce o‰ívám, kdyÏ je sly‰ím naÏi-
vo v reálu od skuteãn˘ch lidí.
Jakou literaturu volíte pro zábavu?
Dfiívû jsem moc rád ãetl kníÏky popularizující his-
torii ãehokoliv. Zhltnul jsem Dûjiny smrti, Dûjiny
ìábla, Dûjiny sexu ãi Dûjiny o‰klivosti. Mám rád
i souãasné romány. Nikdy nepohrdnu poutavû
napsanou knihou o gastronomii ãi jídle tfieba
v kombinaci s detektivkou a váleãn˘m románem.
Tak, jak to umûl Johannes Mario Simmel, kter˘
první den leto‰ního roku ode‰el psát na vûãnost.
A pravidelnû se vracím k Shakespearov˘m sone-
tÛm v pfiekladu Martina Hilského. U nich se po-
bavím, pouãím i si odpoãinu.
KdyÏ se zvedne opona v divadle, umíte b˘t di-
vák, nebo jste od poãátku pfiedstavení kritik?
No ãistû svobodnû divácky si uÏ moc divadlo u-
Ïívat neumím.
Jak jste trávil Vánoce?
V rodné vesnici s maminkou.
Mûl jste nûkdy chuÈ b˘t agresivnû bulvární pfii
práci na rozhovoru?
Mám rád, kdyÏ se mezi mnou a zpovídan˘m roz-
hostí ãasem taková dÛvûra, Ïe dojdem tfieba i za
hranice velmi osobních témat. Já ale témûfi
v‰echny velké a dÛleÏité rozhovory autorizuju.
A tak je potom otázkou domluvy, co bude publi-
kováno a v jaké podobû..
DokáÏete b˘t naprosto nestrann˘?
No k nestranné dokonalosti krále ·alamouna mi
zfiejmû je‰tû nûco chybí...
Nemrzí vás, Ïe jste nevynalezl Ïárovku?
Nemrzí. Nejsem technick˘ typ a v mém vynalé-
zavém podání by Ïárovka lidstvu moc uÏitku ne-
pfiinesla. Byla by to spí‰ tragédie.
Kdy jste naposledy udûlal kotrmelec?
KdyÏ jsem si doãetl kníÏku s názvem Metodika
kotoulu.
Ke zdi se Lubo‰e Mareãka neúspû‰nû pokou‰el

pfiitlaãit a fotografie pofiídil Jef Kratochvil

Na tiskovce 
v divadelním klubu
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Dali jsme si v˘born˘ obûd a zároveÀ pohovofiili ne-
jen o práci, ale taky o práci, o práci a pfiedev‰ím
o práci - s muzikálov˘m hercem, zpûvákem, reÏisé-
rem, ‰éfem a bÛhvíãím je‰tû – Petrem Gazdíkem.

Ahoj, Petfie! Tak hned pro zaãátek, aby bylo jasné,
Ïe nebylo lehké najít spoleãn˘ ãas pro tento roz-
hovor; fiekni mi, prosím tû, jak to dûlá‰, Ïe stíhá‰
udûlat v‰echno, co potfiebuje‰. Má‰ rodinu, hraje‰
jako herec nesãetnû rolí, jsi ve funkci ‰éfa muzi-
kálu v MdB, k tomu má‰ svou firmu „G studio“
a je‰tû dûlá‰ soundesignera pfii Bídnících, hraje‰
ráno pfied zkou‰kou tenis a podobné srandy. Jak
to teda zvládá‰?
Tak... co na to odpovûdût. Není to samozfiejmû úplnû
jednoduché, ale kdyÏ si v‰echno dobfie rozvrhne‰, tak
to jde..
To základní, co mû ke v‰emu Ïene, je moje touha
o sobû co nejvíce rozhodovat sám, b˘t nezávisl˘.
Dnes zaplaÈpánbÛh mÛÏu fiíct, Ïe se mi to snad dafií.
Vlastnû v‰echny ty profese spolu stejnû souvisí
a krom herectví, kdy musí‰ b˘t vÏdy pfiesnû o pÛl os-
mé v divadle, si ãas mÛÏe‰ rozplánovat podle sebe.
KdyÏ jsme u toho herectví, tak se tû je‰tû zeptám.
Právû zkou‰í‰ v MdB  roli Jeana Valjeana z muzi-
kálu Bídníci, kter˘Ïto je jako postava (ve vût‰inû
scén) zhruba ve vûku 50 let, nebo má jistû not-
nû pfies ãtyfiicet, takÏe je zde vûkov˘ deficit a vÛ-
bec je to velká role nejen po stránce pûvecké, te-

dy prostû a jednodu‰e: jak se ti Jean Valjean hra-
je?
Je pravda, Ïe dfiíve inscenátofii sahali spí‰e po zral˘ch
hercích-zpûvácích, zvlá‰tû kvÛli nároãnosti partu se
ãasto jednalo spí‰e o operní pûvce.
Od doby, co Valjeana nazpíval Colm Wilkinson, kter˘
do Valjeana vloÏil nejen skvûl˘ ‰kolen˘ hlas, ale pro-
pÛjãil mu taky dokonalou dramatickou sdûlnost, obra-
cí se inscenátofii také na mladé „muzikálové“ herce –
a to je asi mÛj pfiípad. Trend muzikálu se vyvíjí stále
dopfiedu a smûfiuje podle mû pfiedev‰ím k dramatické
a emocionální sdûlnosti pfiíbûhu, stále ãastûji mÛÏete
v dobrém muzikálu vidût spí‰e v˘bornû zpívajícího ãi-
noherce neÏli naopak. A pak... myslím, Ïe vypadám
star‰í, neÏ jsem (tuhle mi fiíkal Michal ·ebek, Ïe si
myslel, Ïe je mi tfiicet devût)...K otázce, jak se mi to
hraje... zatím se mi to nehraje, ale myslím si, Ïe se mi
„to“ bude hrát dobfie!
KdyÏ jsi mluvil o tom, Ïe muzikál jde dopfiedu, ne-
bo respektive, Ïe ty tendence, jak ho dûlat, se mû-
ní... onehdy jsme se tfieba bavili o jazzovém muzi-
kálu.... jaké má‰ zku‰enosti s tím tvofiit – nechci
fiíct nov˘ Ïánr, ale dûlat muzikál jinak, nebo novû?
Muzikál se vlastnû vyvíjí kontinuálnû pofiád. Na muzi-
kálu je nejhezãí, Ïe je  víceÏánrov˘, Ïe se v nûm pojí
rock s operou, se symfonií, s filmovou hudbou…
Konkrétnû Bídnící jsou v tomto smûru ukázkoví a pfie-
lomoví. Do doby BídníkÛ si nevybavuji takto velké dra-
matické muzikálové plátno ve formû opery.
A o tom jazzovém muzikálu. Muzikál jako takov˘ de
facto z jazzu vy‰el, nebo nevím jestli z jazzu, ale urãi-
tû ze swingu. Klasick˘ muzikál je pro mû tfieba Zpívání
v de‰ti nebo... atp... 
Ale já jsem vlastnû spí‰ myslel nûjakou tvou o-
sobní zku‰enost ãi názor. ProtoÏe u nás je vlastnû
muzikál docela mlad˘. ProtoÏe pfiestoÏe muzikál
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vznikl v Americe podstatnû dfiív, tak ten „prav˘
muzikál“ se u nás nedûlal, jelikoÏ byl reÏim, jak˘
byl. TakÏe vlastnû nebyl problém pfiijmout po re-
voluci nûco nového, protoÏe po tom v‰ichni baÏi-
li. JenÏe teì, kdyÏ uÏ jsme zh˘ãkaní, myslí‰, Ïe se
dá udûlat nûco nového, aniÏ by to bylo „umûní za
kaÏdou cenu“?
Ono to má dvû roviny, ví‰? Jedna je ona autorská, kdy
je samozfiejmû moÏné vymyslet nûco nového a jistû
dobrého  - rozhodnû to v‰ak není jednoduché. V na-
‰em divadle se o to kontinuálnû a myslím, Ïe pomûr-
nû úspû‰nû, snaÏíme. Druhá rovina je interpretaãní –
to je ten trend, o kterém jsem mluvil na zaãátku, vra-
cí se sice autorsky star‰í kusy, av‰ak ve zcela moder-
ním kabátû – stávají se tak mnohdy znovu z mnoha
procent autorsk˘mi. I to je stálou snahou na‰eho di-
vadla..
A jak˘ je vlastnû ten svûtov˘ trend?
V kaÏdé smlouvû  se zprostfiedkovatelskou agenturou
je napsáno, Ïe pfiedvedené dílo musí b˘t „first class
production“, coÏ znamená, Ïe pfiedstavení bude mû-
fieno v rámci toho, co se odehrává  v souãasné dobû
v profesionálním divadle v Anglii, to je fieknûme hlav-
ní parametr.
V rámci tohoto parametru má‰ moÏnost dílo ovlivnit
sv˘m umûleck˘m názorem, koncepcí, sv˘mi emocemi
– nikoliv ho v‰ak „znásilnit“ tfieba tím, Ïe bys hrál
Bídníky na vesmírné lodi.
Ono toho vlastnû ani tak moc zmûnit nejde, Ïe?
ProtoÏe, pokud vím, tak kaÏdé takové dílo a ob-
zvlá‰tû pak muzikály obfiích rozmûrÛ, jako jsou
tfieba Bídníci, mají svá licenãní práva, která je
v drtivé vût‰inû pfiípadÛ nutno do puntíku dodrÏet.
Jak to vlastnû je s tûmito právy a licencemi?
V prvé fiadû je samozfiejmû tûÏké taková práva uÏ je-
nom získat, protoÏe majitelé tûchto práv je nevydají
jen tak nûkomu. Nejdfiíve musí Ïadatel prokázat svou
ekonomickou zpÛsobilost, která dokazuje, Ïe zvládne
takov˘ muzikál vÛbec uvést, dále
zaplatit zálohu, která je nevratná
v pfiípadû, Ïe se pfiedstavení vÛbec
nebude hrát. To hlavní je prokázat
zpÛsobilost umûleckou. Agentura
drÏící práva tvoji koncepci stále
kontroluje a také schvaluje ãi niko-
liv. My jsme prozatím velmi úspû‰-
ní a na‰e vztahy jsou nyní nadstan-
dardní.
Vzpomínám si, Ïe jsem se zú-
ãastnil konkurzu na âarodûjky
z Eastwicku, a kdyÏ jsme se
v‰ichni se‰li na zku‰ebnû, první,
co jste nám tehdy oznámili, bylo,
Ïe vlastnû nedûláme konkurz na
„âarodûjky“, ale na „Olivera“.
Jak to tedy vlastnû bylo?
To bylo tak, Ïe „Oliver!“ se ukázal
jako jak˘si prubífisk˘ kámen.
Zfiejmû proto, Ïe „Oliver!“ není vÛ-
bec jednoduchá vûc z hlediska hu-
debního nastudování, scénického
nastudování, atd. Ale hlavnû je ta-
ky tûÏká, protoÏe zde vystupuje na
25 dûtí. AÏ kdyÏ jsme dokázali uká-
zat svoji profesionalitu a souãasnû
invenci u tohoto dnes uÏ klasické-
ho díla, byli oni ochotni hovofiit
o dal‰ích moÏn˘ch titulech pro na-
‰e divadlo. Kontrola v‰ak probíhá
stále - pfii „âarodûjkách“, nûkolikrát

na „Oliverovi“ – jak jsem jiÏ fiíkal, na‰e spolupráce je
pfiíjemná na obû strany, tedy cesta je otevfiená.
Napfiíklad nyní jednám o práva na muzikál Marry
Poppins, coÏ je‰tû pfied rokem nebylo moÏné, proto-
Ïe jde o koprodukci s Walt Disneym, kter˘ je velmi
striktní. Díky na‰í povûsti v‰ak první, komu byla tato
práva nabídnuta pro âeskou republiku, je MdB.
Stanislav Mo‰a díky kvalitû sv˘ch reÏií má dnes
v podstatû volnou „inscenátorskou“ ruku.
A pfiedposlední otázka. Jakou otázku by sis pfiál,
aby ti poloÏili, kdyby s tebou nûkdo dûlal rozho-
vor?
Tfieba, co je na muzikálu nejdÛleÏitûj‰í.
Dobrá. Poslední otázka, Petfie. Co si myslí‰, Ïe je
na muzikálu nejdÛleÏitûj‰í?
TûÏká otázka. Jsem pfiesvûdãen, Ïe ona dramatická
a emocionální sdûlnost, o které stále mluvím.
Vzhledem k tomu, Ïe dobrá hudba je vût‰inou velmi
dramatická jiÏ sama o sobû, Ïe by vlastnû mnohdy
staãilo ji jenom poslouchat, v‰echno, co se odehrává
na jevi‰ti, musí b˘t podpofieno stejnû nosn˘mi a hlav-
nû pravdiv˘mi emocemi.
Z nûkter˘ch ãesk˘ch produkcí je zfiejmé, Ïe jde o to,
Ïe tam pfiicházejí pfiedev‰ím známí lidé, aÈ uÏ popové
hvûzdy nebo vítûzové Superstar nebo já nevím... nû-
kdo, kdo hlásí poãasí a umí zpívat. A mnoho lidí u nás
si potom myslí, Ïe muzikál je jen o tom umût zpívat.
KdeÏto onen svûtov˘ trend je, b˘t pfiedev‰ím skvûl˘m
hercem a zpûv ãi tanec je uÏ jen nutná dovednost. Já
to jednodu‰e pfiirovnávám k tomu, Ïe chce‰-li b˘t do-
br˘ truhláfi, tak musí‰ umût hoblovat a fiezat. KdyÏ ne-
umí‰ rovnû fiezat a hezky hoblovat, tak prostû nemÛ-
Ïe‰ b˘t truhláfi, ale zároveÀ nestaãí umût jen v˘bornû
hoblovat a fiezat, abys byl truhláfi. Snad to ãtenáfi po-
chopí…
Já mám pocit, Ïe mi z té v‰í práce jde uÏ hlava ko-
lem, kaÏdopádnû díky za rozhovor, PéÈo. Ahoj.

Michal Matûj, foto: jef Kratochvil
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...Radka Coufalová obdrÏela v roce 2007
prestiÏní Cenu Thálie za ztvárnûní Vypravûãky
v muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘
plá‰È...

...o rok dfiív dostal Du‰an Vitázek
Cenu Thálie za mimofiádn˘ 
hereck˘ v˘kon v muzikálu Hair...

Alena Antalová se stala nositelkou
Ceny Thálie za rok 1999 v kategorii
Talent roku...

...stejnû jako Markéta Sedláãková v kategorii
muzikál za ztvárnûní role Lízy ëulínkové
v muzikálu My Fair Lady (ze ZelÀáku)...



Zdena Herfortová obdrÏela Cenu Thálie 
v roce 1995 za ztvárnûní titulní role 
v Brucknerovû historickém dramatu AlÏbûta
Anglická. Nominaci obdrÏela za roli Raisy
GurmyÏské v Ostrovského komedii Les...

... na tuto cenu byli rovnûÏ nominováni
Jitka âvanãarová za ztvárnûní Sandry
v muzikálu Svût pln˘ andûlÛ...

...Martin Havelka
za hereck˘ v˘kon
v komedii 
Sluha dvou pánÛ...

...v loÀském
roce Cenami

Thálie byli 
ocenûni 
pánové 

Erik Pardus
a

Petr ·tûpán

...Zdenûk Junák
za v˘kon 
v muzikálové
baladû
Koloãava...

...Jan Apolenáfi
za ztvárnûní Puka
ve Snech 
svatojánsk˘ch nocí
a Fagina v muzikálu
Oliver...



» Nejlepší pivo na celé Moravě «
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â I N O H E R N Í  S C É N A
Tennessee Williams:
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho z nejv˘-
znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století. Jeden z jeho nejv˘znam-
nûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pullitzerovou cenou) jistû ne-
tfieba zvlá‰tû pfiedstavovat. Staãí jen pfiipomenout ‰kálu svûto-
v˘ch hercÛ od Paula Newmana pfies Kathleen Turnerovou
k Laurenci Olivierovi, ktefií v této hfie, proslulé mimofiádn˘mi he-
reck˘mi pfiíleÏitostmi, dosahovali vrcholÛ své kariéry.
Podtitul „Koãky“ by mohl znít „rodinná oslava s tajemstvím“. Pan
Pollitt, miliardáfi a jeden z nejvût‰ích vlastníkÛ pozemkÛ na ame-
rickém Jihu, slaví své pûta‰edesáté narozeniny ve velkém stylu.
V‰ichni se veselí s ním, kromû syna Bricka, kter˘ se osamûle u-
píjí ve svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“ dostává jeden neãekanû
velkolep˘ dárek navíc: jeho podezfiení, Ïe má rakovinu, bylo myl-
né. Nebo ne? Mistrná psychologická pitva napjat˘ch vztahÛ
v rámci jedné jiÏanské rodiny, kofienûná navíc nastávajícím bo-
jem o pfiípadnou pozÛstalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková, Jana
Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik Bofieck˘, Milo‰
Kroãil a dal‰í.

William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií lásky,
pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poetiky. B˘vá o-
znaãována jako komedie slavnostního veselí ãi komedie maso-
pustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrácen˘ svût. Ve‰keré to tfie‰tûní
se samozfiejmû toãí kolem lásky. Z tolika pfieludÛ je Ïiva láska, Ïe
sama je sv˘m vlastním pfieludem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏen-
ce Violu a Sebastiana. Viola pfiijímá v chlapeckém pfievleku pod
jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského, a za-
miluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou a krásnou hrabûnku
Olivii. Vy‰le k ní jako svého posla lásky Cesaria a Olivie zahofií
láskou k mladému zprostfiedkovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se na
scénû objeví Sebastian a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním
uzavfie tajn˘ sÀatek. Romantick˘ pfiíbûh se proplétá s pásmem
komick˘m, jehoÏ protagonisty jsou sir Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c,
jeho kumpán rytífi Ondfiej Tfiasofiitka a hrabûnãina komorná
Marie. V‰ichni tfii jsou strÛjci neplechy na zap‰klém puritánovi
Malvoliovi, správci Oliviina panství: podvrÏen˘m listem jej pfie-
svûdãí, Ïe ho pÛvabná hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná svá-
teãní komedie pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfie-
vlekÛ, soubojÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích,
kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem" o pr-
chavém mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém neãase.
Veãer tfiíkrálov˘ tedy pfiiná‰í pro kaÏdého nûco; záleÏí na nás,
chceme-li se na lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skr-
ze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák                                                                 
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Kováfiíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena Konvalinová,
Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák,
Lenka Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Bofieck˘, Michal
Isteník a dal‰í.

Yasmina Reza: KUM·T 
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepfiíli‰ úspû‰ná fran-
couzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii
pro tfii muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pfie-
kladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku
Sztuka, na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech
Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl od té do-
by pfieloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm nejedna
hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla.
Yasmina Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch textÛ
(v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í ohlas její Tfii verze Ïivota), ale
triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednodu-
chosti se uÏ nepfiiblíÏila. Není divu. Ta hra má takfika geniální v˘-
chozí situaci – tfii mnohaleté pfiátele stfiedního vûku rozdûlí názor
na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ za nekfiesÈanské peníze po-
fiídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznáva-
ného souãasného malífie. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí,
je-li tato koupû v˘razem vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m
pozérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛ-

bec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pfiekvapivé, jak
pfiesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí Reza
jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediální formou
své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“ pfiátelství
nám coby divákÛm podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik Bofieck˘.

Alan J. Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Legendární My Fair Lady se svûtovû znám˘mi melodiemi
adaptovalo na‰e divadlo do verze, ve které se setkáváme
s profesorem Higginsem a Lízou v dne‰ním Brnû. Z jevi‰tû zní
slang znám˘ jako „brnûnsk˘ hantec“.
Úprava a reÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jitka âvanãarová nebo Markéta Sedláãková nebo Petra
Jungmanová, Martin Havelka nebo Karel Jansk˘, Zdenûk Bure‰,
Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Eva Jelínková nebo
Miroslava Koláfiová, Zdena Herfortová nebo Libu‰e Billová, Eva
Gorãicová, Robert Jícha nebo Jifií Mach, Erik Pardus a dal‰í.

Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpfiednûj‰ího souãasného autora
argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a doãkala se
mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel
pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co t˘den vylí-
ãil, co nového se mu pfiihodilo. Skuteãnost si lehce pfiibarvuje, nû-
které vûci zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ
jí jednoho dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho
po návratu domÛ neuvûfiitelné pfiekvapení: jeho matka Fanny po
deseti letech „odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci
osobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïi-
vota svého dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘,
kdo ji vidí a sly‰í, spou‰tí se fietûzec komick˘ch situací, nedoro-
zumûní, zámûn a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve své komedii
o nádhernû vitální, byÈ mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem
vystihuje dÛleÏitost pfiátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ
Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondfiíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva
Jelínková a Josef Jurásek. 

Georges Feydeau: BROUK V HLAVù
Nejhranûj‰í hra francouzského dramatika Georgese Feydeaua,
rozpustilá fra‰ka Brouk v hlavû, patfií nejen k vrcholÛm tvorby sa-
motného autora, ale je zároveÀ shrnutím v‰eho, co francouzské
divadlo od doby Molièrovy tvorby dosáhlo. V tomto povedeném
kousku není o zábavu nouze: námûtem hry je vûc velice chou-
lostivá - manÏelské selhání. S ironií, vtipem a ‰armem je roze-
hrán  jednoduch˘ pfiíbûh o domnûlé nevûfie v hodinovém hot˘lku
U galantní koãiãky, do kterého jsou postupnû zatahovány v‰ech-
ny postavy hry. Bláznivá komedie je plná zcela neuvûfiitelnû vy-
stavûn˘ch humorn˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimofiádnû
temperamentní inscenace, která je u divákÛ natolik populární, Ïe
se na repertoáru Mûstského divadla Brno drÏí jiÏ tfiináct let, stojí
na hereck˘ch schopnostech v‰ech úãinkujících.
ReÏie, úprava a choreografie: Gustav Skála
Hrají: Jifií Dvofiák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláfi, Zdena Herfortová, Josef
Jurásek, Karel Mi‰urec, Mária Lalková nebo Markéta
Sedláãková, Robert Jícha nebo Tomá‰ Sagher, Zdenûk Junák,
Eva Gorãicová, Marcela Dürrová, Jan Kuãera a dal‰í.

Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
Existuje jen málo komedií, které dosahují úrovnû tohoto díla.
V‰echna legrace, zábava ãi humor, jak kdo chce, se ve v‰ech po
tomto autorovi následujících veselohrách odvíjí od toho, jak geni-
álnû to právû on ukázal v této komedii. A moÏná jiÏ ani neexistu-
je nic zábavnûj‰ího, neÏ tato hra. Roztodivn˘ fietûz roztomil˘ch
nevraÏivostí a svárÛ, klevet rozdm˘chávajících v du‰ích jednodu-
ch˘ch rybáfiÛ drama Ïárlivosti... Rozvá‰nûné hlavy, tupí stráÏci
vefiejného pofiádku… Láska a nenávist  -  dvû nádoby se stejn˘m
dnem… A pfiitom svût poctiv˘ch, prost˘ch a dobrosrdeãn˘ch lidi-
ãek, jaké známe z kaÏdodenního Ïivota. A ten nám pfiiná‰í ab-
surdní, smû‰né, rozum i smysly  provokující situace, kter˘m ne-
zb˘vá neÏ se smát, neÏ se vysmát…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Zdenûk Junák nebo Zdenûk âernín, Irena Konvalinová,
Lenka Janíková, Patrik Bofieck˘, Martin Havelka, Erik Pardus,
Jana Glocová, Veronika Poláãková, Marta Ondráãková, Alan
Novotn˘, Luká‰ Hejlík, Jaroslav Zádûra, Michal Nevûãn˘,
Zdenûk Kopp.
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nedûle Tennessee Williams premiéra
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams AB1
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Tennessee Williams C2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Tennessee Williams C4
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Tennessee Williams A6
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Yasmina Reza
19.30 Kum‰t
úter˘ A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
stfieda A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Tennessee Williams AB6
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams A1
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Tennessee Williams E2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
stfieda Tennessee Williams A3
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
ãtvrtek William Shakespeare A4
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
nedûle Georges Feydeau
18.00 Brouk v hlavû
pondûlí Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
úter˘ Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Yasmina Reza A5 
19.30 Kum‰t
pondûlí Peter Shaffer
19.30 Equus
úter˘ Tennessee Williams AB2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e

1.3.
2.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
7.3.

10.3.
11.3.
12.3.
12.3.
13.3.
14.3.
14.3.
15.3.
15.3.
16.3.
17.3.
17.3.
18.3.
27.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

nedûle Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A/M2009 
19.30 Peklo
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a PP1 
18.00 Peklo
stfieda S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A3/AB3
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
ãtvrtek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A4/AB4
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón C5/E5
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          A2/AB2
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          zakoupeno
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           A5/AB5
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg              D/E7
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek A. L. Webber, T. Rice vefiejná generálka   
14.00 Evita
pátek A. L. Webber, T. Rice                  pfiedpremiéra, C5/E5
19.30 Evita
sobota A. L. Webber, T. Rice premiéra, P   
19.30 Evita
nedûle A. L. Webber, T. Rice D/E7
19.30 Evita
pondûlí A. L. Webber, T. Rice A1/AB1
19.30 Evita
úter˘ A. L. Webber, T. Rice C2/E2   
19.30 Evita

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
9.3.

10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
30.3.
31.3.

Zájezdy: 5. bfiezna hostuje MdB s Rendez-vous 
s operetou ve Znojmû a 8. bfiezna s komedií
Charleyova teta v Pardubicích.
Od 5. do 11. bfiezna je MdB na turné s Golden
Broadway po Nûmecku a Rakousku a zároveÀ po-
kraãuje turné s muzikálem Evita po Nûmecku, ·v˘-
carsku, Rakousku a Dánsku.
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DUBEN

âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
9.4.

10.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
30.4.

ãtvrtek Yasmina Reza zakoupeno 
19.30 Kum‰t
pátek Yasmina Reza AB5 
19.30 Kum‰t
sobota Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
nedûle Tennessee Williams E7
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Dmitrij MereÏkovskij PPP
18.00 Smrt Pavla I.
úter˘ Dmitrij MereÏkovskij P18
18.00 Smrt Pavla I.
ãtvrtek Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
pátek Tennessee Williams A5
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Tennessee Williams A2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas PP1  
18.00 Charleyova teta
pátek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
sobota Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
nedûle Tennessee Williams D
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ William Shakespeare C2 
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek William Shakespeare AB4 
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek Yasmina Reza C5 
19.30 Kum‰t
sobota A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB6
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
4.4.
5.4.
5.4.
8.4.
9.4.

10.4.
11.4.
11.4.
12.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
24.4.
25.4.
25.4.
26.4.
30.4.

stfieda A. L. Webber, T. Rice A3/AB3
19.30 Evita
ãtvrtek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón C4
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg             C5/E5
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           A3/AB3
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A/M2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
15.00 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud R/X2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud Z/T2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
ãtvrtek A. L. Webber, T. Rice A4/AB4
19.30 Evita

Zájezdy: 29. dubna hostuje MdB s Mam’zelle
Nitouche ve Zlínû.
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Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch kome-
dií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem
a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého srdce na milost-
nou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost i moÏné
snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání
s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typick˘m
to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe
v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student
Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vychá-
zející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou záru-
kou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie.
ReÏie byla svûfiena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na-
‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!). 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek, Zdenûk Junák,
Irena Konvalinová nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan
Mazák.

Peter Schaffer: EQUUS
Pfiíbûh o tajemném bohu koní, nemocn˘ch Ïivotech a o du‰ích
hledajících nûhu, pochází z pera autora jiné slavné hry
„Amadea“, která je v reÏii ZdeÀka âernína v Mûstském divadle
Brno s úspûchem uvádûna jiÏ první sezonu. EQUUS se s grácií
a zároveÀ i pfiímoãafie dot˘ká vzru‰ujícího tématu citové vykole-
jenosti, kdy se pod tlakem nejrÛznûj‰ích ideologií a fanatismÛ
u jednotlivcÛ ztrácejí citové kontakty. Atraktivní zápletka s detek-
tivním nádechem, poezie v‰edního dne i rituálnost divadla roze-
hraná do v‰ech mysliteln˘ch kontur a v neposlední fiadû také rÛz-
ná velká lidská témata, v‰e je‰tû okofienûné ojedinûl˘mi herec-
k˘mi pfiíleÏitostmi – to pfiedev‰ím slibuje tato svûtovû proslulá
hra, která bude poprvé v reÏii ZdeÀka âernína uvedena v Brnû. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Josef Jurásek, Miroslava
Koláfiová, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Brie‰Èanská, Robert Jícha, Patrik Bofieck˘, Jana Glocová a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pfiipravili pro na‰e divadlo
jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ta poslední - pohádkov˘
muzikál „Zahrada divÛ“ je první – muzikálová féerie „Sny nocí
svatojánsk˘ch“ – se hraje dodnes. Tentokrát autofii pfiipravili mu-
zikálovou trilogii s názvem Osudová komedie. První díl Peklo,
stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m originálním dílem ze sou-
ãasnosti a souvislost s legendární Danteho básní je pouze okra-
jová. V‰e se v‰ak odehrává v na‰ich dnech  a samozfiejmû se
souãasnou hudbou Zdenka Merty a v reÏii Stanislava Mo‰i.
Hlavní hrdina trilogie, nyní mlad˘ sochafi David, se stane hned
dvojnásobnou obûtí okolností, které mu do jeho osudu vnese bo-
hat˘ aristokrat Sebastian. Ten si nechá u Davida vytvofiit sochu
své pfiekrásné mladé Ïeny Leny, av‰ak z v˘sledné podoby sochy
poznává, Ïe se bûhem práce na so‰e David do jeho manÏelky
zamiloval. KdyÏ posléze Lena vinou Sebastianovy pomsty umírá,
je nucen  David podstoupit cestu peklem, kterou mu pfiipravil
strÛjce jeho zlého osudu Sebastian, aby pak pfiivedl svou lásku
znovu k Ïivotu, i kdyÏ ve zcela neãekané podobû. Nechceme
hned nyní vyzradit cel˘ originální pfiíbûh hledání smyslu na‰í exi-
stence, smyslu na‰eho Ïivota. Snad jen, Ïe tím nejpodstatnûj‰ím
je zde síla lidské lásky, která svou vÛlí dokáÏe pfiekonávat i jiné,
na prv˘ pohled nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Hana
Holi‰ová nebo SoÀa Borková, Petr Gazdík nebo Stanislav
Slovák, Jan Apolenáfi nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Zora Jandová, Ján Jackuliak nebo Du‰an
Vitázek, Igor Ondfiíãek nebo Jifií Zmidloch a dal‰í.

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ 
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny mat-
ky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe
snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemfie i Král, je jí mladá

Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pfied smrtí ji za-
chrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné
pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘l-
kami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dfiímala,
jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna
pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou
ponûkud malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se po-
dafiilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se zbavit se jí sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû inspirováni pro-
slulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvofií hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr
·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napûtí, ztfie‰tû-
ného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozfiejmû kofienû-
no pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má
v‰echny pfiedpoklady b˘t pfiíjemn˘m pfiedstavením, nabízejícím
dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zá-
bavou pro celou rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan Apolenáfi
nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert
Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jifií
Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník,
Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jifií
Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal-
‰í. 

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg  
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti
svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry v Palais des Sports
v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pfies, pro dílo zlomovou,
premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii
Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987, kde
byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál, hudbu,
libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo, Melbourne,
Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallin ãi Bûlehrad. Jeho proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev
publika má v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ produ-
cent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu,
emocionalitu a literární kvalitu a nechal jej pfieloÏit do angliãtiny
a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného ro-
mánu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním
ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hrdiny, je-
ho neúnavného pronásledovatele, policejního komisafie Javerta,
malé osifielé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku stu-
denta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na po-
zadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou bariká-
dy revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové scé-
ny se stfiídají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í
svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondfiíãek nebo Petr
·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka
Janíková nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Jakub Uliãník nebo
Du‰an Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová a dal‰í

A. L. Webber, T. Rice:  EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar se oba
autofii pustili do muzikálového zpracování Ïivotního osudu v˘-
znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón. Evita je man-
Ïelka diktátora Juana Peróna, první dáma Argentiny v letech
1946–1953 a obdivovaná davy. Proti Evû a Perónovi stojí cynic-
k˘ leviãák Che (Che Guevara) jako chór o jednom hlasu, jehoÏ
extravagantní dramatickou podobu vytvofiil reÏisér svûtové pre-
miéry v Prince Edward Theatre v Lond˘nû  roku 1978 Ameriãan
Harold Prince. Tento muzikál  úspû‰nû pouÏívá dva hudební sty-
ly – soft-rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky a ten mi-
strnû  spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazy-
kem. Po dílech Jesus Christ  Superstar a Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i) uvedeme na
Hudební scénû také Evitu opût v pfiekladu Michaela Prostûjov-
ského jako v pofiadí jiÏ tfietí dílo této snad nejúspû‰nûj‰í svûtové
autorské muzikálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Ján Jackuliak
nebo Stano Slovák nebo Du‰an Vitázek, Jifií Hork˘ nebo Igor
Ondfiíãek, Robert Jícha nebo Jifií Mach a dal‰í.

HRAJEME
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POZDRAV JUBILANTOVI
Letos, ke konci února, se doÏívá

v˘znamného Ïivotního jubilea - osm-
desáti let, literární a divadelní vûdec,
rodák z Fr˘dlantu nad Ostravicí,
PhDr. Viktor Kudûlka, CSc. Jeho ce-
loÏivotní aktivity jsou velice bohaté,
já bych se zastavil alespoÀ u tûch di-
vadelních, odkud pana Kudûlku  tro‰-
ku znám. Samozfiejmû, Ïe skrze
Mûstské divadlo Brno, jak jinak.

Utkvûl mi v pamûti je‰tû z dob
Milana Páska sv˘mi hodnotícími referáty. To se vÏdy hodnotila u-
plynulá sezona nûkter˘m z brnûnsk˘ch nebo mimobrnûnsk˘ch
kritikÛ - kaÏdá jednotlivá inscenace, podíl reÏie a hercÛ, atd. –
zkrátka, takov˘ ten „ nelítostn˘ pohled “. Pan doktor Kudûlka ale
umûl své soudy fiíkat tak, aby neurazil, a zároveÀ, aby to byla
pravda. Îe je to nesnadné, o tom nepochybujte. Ale on se toho
zhostil vÏdy s bravurou, v‰echna ãest. Nebo pamatujete na jeho
sloupky pro pamûtníky v Brnûnském veãerníku? Ty si lidé vystfii-
hovali a schovávali,  protoÏe je psal poutavû a je‰tû umûl pohla-
dit po du‰i. S pfiíchodem Stanislava Mo‰i do funkce fieditele di-
vadla se Viktor Kudûlka stal pro na‰e divadlo doslova nepostra-
dateln˘m. Velice si cením / a myslím, Ïe nebudu sám / jeho dra-
maturgické spolupráce. Fungování dramaturga v inscenaci b˘vá
rÛzné, podle toho, jak na sebe sly‰í s reÏisérem. Kudûlkova úãast
se ale vyznaãovala vÏdy dÛkladností. Chápal ji jako úzkou spojni-
ci mezi sebou a reÏisérem, jako jejich spoleãnou vizi, kterou se
snaÏil naplÀovat aÏ posedl˘m hledáním v˘sledného tvaru .Tûch in-
scenací byla pûkná fiádka, a i v leto‰ní poslední - Williamsovû
Koãce na rozpálené plechové stfie‰e - je Viktor Kudûlka  na‰ím
dramaturgick˘m stráÏn˘m andûlem. Navzdory zdravotnímu stavu,
kter˘ mu nedovoluje chodit do divadla a úãastnit se spoleãenské-
ho Ïivota, je pan doktor Kudûlka stále aktivní, pln˘ zájmu o dûní
v divadle. Napfi: videonahrávky ze zkou‰ek, které s reÏisérem vy-
hodnucuje, jsou jedním z tûchto dokladÛ.

Nebo jeho povûstné úvody do studia hry, plné poutav˘ch po-
stfiehÛ, bonmotÛ i nepostradateln˘ch rad, na nûÏ se herci tû‰í, je
radost poslouchat. ·koda, Ïe nevycházejí tiskem, vût‰ina se jich
totiÏ stává suven˘rem reÏiséra,  kofiistí pro jeho ‰uplík.

Vedle dramaturgické ãinnosti je tfieba zmínit i Kudûlkovu prá-
ci kritickou. Kritiky psal cel˘ Ïivot . Nûkolik jeho hodnocení z po-
sledních let naleznete v Roãenkách MdB, které divadlo kaÏdo-
roãnû vydává. A samozfiejmû, Ïe nezapomenutelné jsou jeho
vstupy do historie  Mûstského divadla na stránkách Dokofiánu.
Jako pamûtník nás v nich seznamoval  s nejzajímavûj‰ími  poãi-
ny divadla; reÏiséry, herci  - a zafiazoval v‰e do celkového kon-
textu divadla. V nûkolika málo fiádcích naskicoval tvar inscena-
ce nebo hereck˘ portrét! To je opravdu mistrovství zkratky, ve
které pan doktor Kudûlka vyniká nad jiné.
Co popfiát na‰emu milému jubilantovi?

Pfiedev‰ím – upfiímnû mu podûkovat za v‰echny ty dobfie
mínûné podnûty pro divadelníky, pro divadelní kolbi‰tû, odkud
jak známo, vede cesta k potlesku a radosti divákÛ, ãasto skrze
pot a i slzy. Ale to je u divadla normální.

A popfiát, aby mu vitalita, elán a láska k divadlu je‰tû dlouho
vydrÏely - a zdravíãko, paneboÏe, co nejdéle setrvalo v pfiijatel-
ném stavu!  DrÏte nám i nadále palce!
V‰echno nejlep‰í, mil˘ Viktore!

Milo‰ Kroãil, únor 2009  
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Ver‰e z muzikálu
autorské dvojice
Mo‰a & Merta
Svût pln˘ andûlÛ
se dostaly na
stránky âítanky
pro 5. roãníky
ZD·.

Nenechte si ujít
NetHovor s hercem a reÏisérem

STANO SLOVÁKEM
25. bfiezna 2009 od 17 hodin na

http://www.scena.cz

Va‰i otázku mÛÏete poslat jiÏ dnes!
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ManÏel Stano Slovák vás pr˘ nechce obsazo-
vat do sv˘ch inscenací. Proã?
Ze zásady. Nedûlalo by to dobrotu mezi lidmi. Asi
se Stanko bojí, Ïe bych mu do práce moc mluvi-
la (smích).
Jste stále na matefiské dovolené? KdyÏ jste
zkou‰ela nároãnou roli Jane v âarodûjkách
z Eastwicku, tvrdila jste, Ïe si do divadla jen
odskakujete...
Teì si také jen odskakuji, pofiád jsem na matefi-
ské dovolené s Tadeá‰kem. Tfieba v minulé se-
zonû jsem nezkou‰ela vÛbec nic, jen jsem obãas
hrála. AÏ teì zase zkou‰ím Bídníky. 
AÏ rozhovor vyjde, uÏ vás bude hodnû lidí vi-
dût v roli Fantiny. Dnes, na zaãátku února, se
vás ptám, jak se v této roli cítíte, co k ní mÛ-
Ïete divákÛm fiíct?
Jsem ráda, Ïe jsem tu roli dostala. V praÏské in-
scenaci BídníkÛ jsem zpívala Eponinu, nejdfiíve
jsem si fiíkala, Ïe bych si ji chtûla zahrát je‰tû v ji-
né reÏii, mám tu roli také ráda, ale Fantine je pro
mû v˘zva. Je to nová role, zralej‰í postava. Na
rozdíl od Eponiny je Fantine mladá maminka ma-
lé Cosetty, kterou se snaÏí zachránit. Lidé, ktefií
se o holãiãku starají, z Fantiny tahají peníze, je
vyhozená z práce, pfiesto udûlá v‰echno pro zá-
chranu dítûte. Prodá svoje vlasy, i sama sebe by
prodala. Já jsem panu reÏisérovi fiíkala, Ïe ne-
jsem tip na Fantinu. VÏdycky jsem si myslela, Ïe
jsou to nádherné vysoké prsaté blond˘ny, coÏ o-
pravdu nejsem. ReÏisér mnû ale vysvûtlil, Ïe po-
tfiebuje dramatickou hereãku.
Jak jste se dostala k Eponinû v praÏské in-
scenaci?
Je‰tû na praÏské konzervatofii byli Bídníci mÛj
velk˘ sen, dokonce nûkdy ve 4. nebo 5. roãníku
jsem zaãala zpívat píseÀ samotáfiky, tehdy to byl
úplnû nov˘ muzikál. Písniãku jsem nastudovala
a Bídníci mû tak chytli, Ïe jsem pfieãetla i HugÛv
román a zaãala se o to dílo více zajímat. Chodila
jsem tehdy do muzikálové ‰koly Petra
Novotného, kter˘ mi fiíkal, Ïe kdyby dûlal Bídníky,
moc by si pfiál, abych zpívala Eponinu. A kdyÏ
k tomu opravdu do‰lo, pozval mû na konkurzy.
Postava Eponiny mnû pfiirostla k srdci
uÏ pfii ãetbû románu, uÏ tehdy jsem si
fiíkala, Ïe je pfiesnû pro mû. Na konkur-
zu mnû tro‰ku vnucovali Cosettu, ale
fiekla jsem, Ïe na „tu pindu“ uÏ jsem
tro‰ku postar‰í a Ïe ji zpívat nechci
(smích)! Je to pro mû taková nezáÏivná role a já
uÏ jsem si tûch sopránov˘ch rolí uÏila dost.
MÛÏete obû inscenace srovnat? Tedy praÏ-
skou inscenaci BídníkÛ Petra Novotného
a zdej‰í?
Netroufám si srovnávat je‰tû pfied premiérou, sa-
mozfiejmû pro mû jako pro hereãku je to v na‰em
divadle více postaveno na hereckém projevu.
V Praze je to showbyznys a obsazují se popové
hvûzdy. Nechci ubírat jejich kvality, dobfie zpívají,
ale - jak to fiíct kulantnû - nejsou herci, jejich jed-
nání na jevi‰ti je trochu hor‰í. Samozfiejmû praÏ-
ská inscenace pro mû znamenala setkání s mno-

ha lidmi. Velmi si váÏím Jana JeÏka, kter˘ teì
u nás hostuje v roli Jeana Valjeana. VáÏím si ta-
ké Jirky Korna, je to naprost˘ profesionál, v roli
Thénardiera byl naprosto skvostn˘. Byla tam
spousta dal‰ích lidí, ale já jsem se tû‰ila, jak si
v tomto muzikálu zahraji se sv˘mi hereck˘mi ko-
legy tady v Brnû. 
Divák jistû musel poznat, Ïe popové hvûzdy
pfiíli‰ dobfie nehrají...

No jasnû, ale o tom bych nechtûla mluvit, i kdyÏ
v praÏsk˘ch Bídnících uÏ nehraji. Nechci se niko-
ho dotknout. Já si tûch lidí samozfiejmû váÏím,
ale hereck˘ záÏitek to pro mû úplnû nebyl.
Nebyli v Praze tehdy více svázaní autorsk˘mi
právy, neÏ je nyní vá‰ pan ‰éf a reÏisér?
Petr Novotn˘ inscenoval v Praze Bídníky poprvé
uÏ v roce 1992 a to byla absolutní copyright. Pfii
zkou‰kách pfied záfiijovou premiérou v roce 2003
nám vyprávûl, jak pfii‰el pfied jedenácti lety s nû-
jak˘m reÏijním nápadem, ale lond˘nská agentura
mu to hned zkrouhla, velmi si svá práva hlídala.
V roce 2003 uÏ bylo v‰echno volnûj‰í, pfiesto mu-

RODINNÉ ST¤ÍBRO

MARKÉTA
SEDLÁâKOVÁ



jevi‰ti opravdu pofiád. V inscenaci je
hodnû hromadn˘ch scén a jen obãas
pfiijdou intimnûj‰í scény.
Jak se uãíte roli jako je Fantina?
Uãím se pfii korepetici, není to nic tûÏ-
kého, funguje také svalová pamûÈ.
Navíc, hudba s textem vás vede.
Taky si doma popûvuji, ale Tadeá‰ek
mnû to zakazuje, nechce, abych zpí-
vala. Jen to, co on mnû urãí. To, co
studuji, se mu nelíbí, musím zpívat je-
ho oblíbené písniãky.
Vysledovali jste u synka uÏ nûjaké
vlohy?
Nechci svoje dítû nûjak idealizovat,
maminky to tak dûlají, ale myslím, Ïe
je hudebnû nadan˘. Velmi dobfie sly-
‰í. Má uÏ nûkolik hudebních nástrojÛ,
kdyÏ mu byl rok, dostal piano, teì má
nové, lep‰í. Hraje na nûm po svém,
nenutíme ho do niãeho. Má je‰tû xy-
lofon a bubny. Má také vynikající ryt-
mus. ManÏel obãas hraje své písniã-
ky na klavír, zpívá a Tadeá‰ek ho di-
riguje, protoÏe chce b˘t dirigentem,
ale i popeláfiem, hasiãem, doktorem,
záchranáfiem, vojákem a nevím ãím
je‰tû. Taky by chtûl hrát na bubny,
teì zase na trumpetu. Sám se nauãil
hodnû písniãek ze Snûhurky, dokon-
ce umí i kus písniãky Gavro‰e

z BídníkÛ, protoÏe se mu to líbilo na nahrávce.
Staãí mu párkrát zazpívat a on si pamatuje.
Nadan˘ je taky sportovnû. ProtoÏe je moc tem-
peramentní, budeme ho muset krotit. 
V minulém rozhovoru jste uvaÏovala o chÛvû.
Máte ji?
Máme dokonce tfii, jedna by v‰echno nestaãila.
Jednou z nich je na‰e kamarádka Markétka.
Druhá, Barunka, která kromû jiného vede
Tadeá‰ka k malování. A tfietí, teta Svetlanka.
Jinak se snaÏíme u Tadeá‰ka co nejvíce stfiídat
my se Stankem. Ale v generálkovém t˘dnu
BídníkÛ uÏ ho ãeká babiãka s dûdou v Podûbra-

seli inscenátofii nechat v Lond˘nû schválit kost˘-
my, scénu i jednotlivé zpûváky. S Mûstsk˘m di-
vadlem Brno má agentura dobré zku‰enosti po
uvedení uÏ nûkolika muzikálÛ, takÏe máme ab-
solutnû volná práva. Samozfiejmû Ïe i za tûchto
podmínek pfiijede na‰i verzi z Lond˘na nûkdo
zkontrolovat.
Zaslechl jsem termín dvoufázové zkou‰ení.
Co to je?
KdyÏ jde do tuhého, zkou‰í se dvoufázovû, tedy
ráno i veãer. Pokud není veãer nûjaké pfiedstave-
ní, kde by hrála vût‰ina hercÛ. Pracujeme od de-
síti do dvou a potom od ‰esti nebo od pÛl sedmé
do desíti veãer. Nûkdy 
se zkou‰í i v sobotu
a o svátcích.
Co to znamená, kdyÏ
jde do tuhého?
KdyÏ se blíÏí premiéra
a kdyÏ nás tlaãí ãas.
Kdy jste zaãali zkou‰et
Bídníky?
Pfied Vánocemi, ale
dvoufázovû se zkou‰elo
aÏ od poloviny ledna.
Bídníci jsou tûÏká vûc,
hodnû se také korepeto-
valo. Já mám takovou
dobrou roli, Ïe umfiu po
tfiináctém ãísle. Ale vût‰i-
na lidí ze sboru nebo jak
se fiíká z company je na
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V roli Fantiny
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Terezou Martinkovou
v muzikálu Bídníci,

reÏie: Stanislav Mo‰a



dech. Od pfií‰tí sezony zaãne chodit do ‰kolky,
koncem dubna mu budou totiÏ tfii roky, a já uÏ
normálnû nastoupím do plného provozu.
B˘vá Stano Slovák pfied premiérou, kterou re-
Ïíruje, doma nervózní?
B˘vá, ale u nás v rodinû je kliìas právû Stano.
Hodnû vûcí ustojí (smích). Bylo by divné, kdyby
nebyl nervózní. Ale Ïe bychom to my
s Tadeá‰em nûjak pociÈovali, to ne. Myslím, Ïe
b˘vá stejnû nervózní, jako kdyÏ jde na jevi‰tû. To
víte, Ïe mu na v˘sledku práce urãitû stra‰nû zá-
leÏí, ale nikdy nás nûãím nezatûÏoval.
Holdujete zimním sportÛm?
Stanko má rád hokej, ale hory moc neproÏívá.
Sjezdové lyÏování – vlekem nahoru a zase dolÛ,
to není nic pro nûj. Zimním sportÛm vlastnû hol-
duji jen já. Doma jsem byla v Podûbradech, od-
kud jsme jezdili kaÏdé Vánoce do nedalek˘ch
Krkono‰, o jarních prázdninách se jelo na lyÏafi-
sk˘ v˘cvik, pak na Velikonoce a je‰tû pfiedtím
v zimû. Pocházím z lyÏafiské rodiny. Ov‰em
Stanko je úÏasn˘ v tom, Ïe na hory s námi poje-
de, bude se na nás jen dívat,
a popíjet grog. Jednou jsme by-
li na Kvildû a manÏel se s rado-
stí nabídl, Ïe u grogu bude hlí-
dat na‰e malé telátko, jenÏe
zrovna nebyl sníh...
Nezávidíte nûkter˘m kolegÛm
a kolegyním úãinkování v te-
levizních seriálech?
Nezávidím. Já jsem o to nikdy
nestála, mnû staãí b˘t v angaÏ-
má tady. A hlavnû nechci od-
cházet z Brna, kde jsme se roz-
hodli Ïít. Ani dfiíve jsem nepfie-
m˘‰lela o odchodu do Prahy,
tady v divadle jsem velmi spo-
kojená, zahraji si jak ãinohru,
tak muzikál. A vyhovuje mi to.

Asi bych fyzicky nevydrÏela dal‰í
práci, mnû úplnû staãili Bídníci
v Praze. KdyÏ dûlám nûjakou vûc,
musím ji dûlat pofiádnû, dûlám te-
dy vÏdy jen jednu. Párkrát jsem si
zkusila dûlat dvû vûci, nedokáÏu
se ale soustfiedit a je to podle mû
pak vidût. Já ale nikoho neodsu-
zuji za to, Ïe hraje v seriálu.
Chápu, Ïe si herci potfiebují vydû-
lat peníze, myslím, Ïe vût‰ina to
dûlá kvÛli penûzÛm. Ale potom,
jsou taky i lidi, ktefií ãekají, Ïe moÏ-
ná bude i „nûco víc“, a proto klidnû
z divadla odejdou.
Dramaturgynû Pavlína Hoggard
oznaãuje Bídníky jako pfiechod
mezi muzikálem a operou.
NezatouÏila jste si nûkdy zazpí-
vat v opefie ãi operetû?
Ano, Bídníci je muzikál cel˘ zpíva-
n˘, vÛbec se v nûm nemluví. Já
ale v opefie nemohu zpívat, ne-

mám na operu ‰kolen˘ hlas, také opereta se dû-
lá vût‰inou bez portu. Po tûchto Ïánrech jsem ni-
kdy netouÏila, je to úplnû jiná kategorie, do které
bych se netlaãila. Já mám ‰kolen˘ hlas, ale ne
na operu ãi operetu.
Jak vznikla va‰e pfiezdívka Maki?
Tak mi zaãali fiíkat tady v divadle, uÏ ani nevím,
jak to vzniklo. V‰ichni mi tak fiíkají, ale pan fieditel
mi fiíká Markétko, on je hodn˘.
Bojíte se v divadle globální ekonomické krize,
mluvíte o ní?
(Velk˘ smích) Uvûdomuji si, Ïe dne‰ní finanãní
krize ublíÏí mnoha lidem v rÛzn˘ch profesích. Já
pofiád ãekám, kdy krize dopadne na na‰i rodinu,
zatím v‰ak necítím, Ïe bychom nûjak trpûli.
Jasnû Ïe pfiem˘‰líme i o tom, Ïe lidé tfieba pfie-
stanou chodit do divadla, ale minulost dokázala,
Ïe dobré divadlo vÏdycky ustálo v‰echny hospo-
dáfiské krize i svûtové války. 

Jan Trojan,
foto: jef Kratochvil

25

S Martinem Havelkou,
Yvettou Blanaroviãovou,
Mirkem Topolánkem
a Radkou Coufalovou
v divadelním klubu



SHAKESPEARE: 
BLÁZNIVÁ JÍZDA NA SKATEBOARDU

Mít na programu Shakespeara patfií k dobrému
tónu repertoárov˘ch scén. Mûstské divadlo Brno
mûlo v této diváky milované autorské znaãce rezer-
vu. V posledních dekádách vystfiílelo tragédie
(Romeo a Julie, Othello) a navrch pohádkovou
Boufii. Nyní pfii‰la na fiadu bláznivá, ale i melancho-
lická komedie Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoliv chcete.

Novou ãinoherní inscenaci pfiipravil Roman
Polák v novém, dosud neuvedeném pfiekladu Jifiího
Joska. Respektovan˘ slovensk˘ reÏisér stvofiil více
neÏ dvû stû minut podívané. Tento kolos si divákovo
oko získá kost˘mní nádherou, bizarními maskami,
ale i hereck˘mi v˘kony, nezvykl˘mi jevi‰tními vpády
dvojice skateboardistÛ a nepolevujícím tempem.
O divákovo srdce vizuálnû opulentní smûs zase cink-
ne prostupováním veselosti, tesklivosti a humoru,

kter˘ nûkdy neváhá útoãit na první signální soustavu.
The Twelfth Night, tedy Dvanáctá noc – jak se

dílo v originále jmenuje – oznaãuje konec periody
po ·tûdrém veãeru a narození Krista, kdy zimní
svátky konãily bujn˘mi slavnostmi a karnevalovou
rozpustilostí. Polák svou inscenaci rozpustile koru-
noval a zakonãil pfiíchodem Tfií králÛ, poletováním
snûhu a idylicky pfieÈáplou masopustní rozverností
v tuzemsk˘ch krojích. Prostû blázinec...

V‰e je tedy – jakoby v duchu podtitulu hry
Cokoliv chcete – postavené na hlavu: zamilovaní
blouzní jako blázni, ‰a‰ek naopak moudfie pouãuje
a mnozí nejsou ti, za které se vydávají. K tomu pfiipo-
ãtûte motiv dvojnictví, dvojici ochmelkÛ, prohnanou
komornou a k ‰ílenství dohnaného správce. A v‰ich-
ni se motají v pestrém kolotoãi. Témûfi kaÏd˘ tady nû-
koho miluje, ale tato láska není opûtována. A jako by
té magorie nebylo dost. Finále sice korunuje trojná-
sobná svatba, nikdo v‰ak nedostane toho, koho si
pÛvodnû vyhlédl! Shakespearovsk˘ pfiekladatel
Antonín Pfiidal krásnû hovofií o dramatu „o prchavém
mládí, o zoufalství odmítnut˘ch a syrovém neãase“.

Mnoho pochybovaãÛ (zãásti oprávnûnû) tvrdí,
Ïe mnohé v dûji a motivech pfiekombinované
Shakespearovy komedie patfií k tomu slab‰ímu
v kontextu jeho díla. Ostatnû provést diváka zábav-
nû tímto dûjovû, tematicky i v˘znamovû spletit˘m la-
byrintem je skuteãnû tûÏké. A tak reÏisér Polák ne-
‰etfií nikoho a niãeho. Pocit nehostinné pfiímofiské
krajiny, ale i uklouznutí na nástrahách citÛ skvûle
podtrhává scéna Pavla Boráka. Zvrásnûná jako
skejÈácká rampa vyÏaduje od hercÛ fyzickou zdat-
nost a mr‰tnost. A nad vlnami jevi‰tû divoce boufií
z projekce skuteãn˘ oceán.

A z tûchto nekoneãn˘ch pfiíbojov˘ch sráÏek
vodních mas a také lidsk˘ch pfiedstav, tuÏeb, emocí
a neopûtovan˘ch citÛ se rodí tajemství Polákovy in-
scenace.

Nejvíce zamilovaní (Orsino a Olivie) jsou ve své
touze teatrálnû a karikovanû pfiepjatí, coÏ jen podtr-
hává skupina grotesknû obludn˘ch masek ãasto

pfiedvádûjících smû‰nû kopulaãní pohyby. Jindy re-
Ïisér v‰e zti‰í do posmutnûlé nálady. A v této chvíli
tfieba zazní ‰a‰kÛv jímav˘ song s v˘teãnou hudbou
Davida Rottera, jenÏ vychází z dobov˘ch harmonií.

PolákÛv divadelnû zruãn˘ mumraj pouÏívá pro-
stfiedky, které svûtí jedin˘ (a správn˘) úãel: neztratit
pozornost diváka. To se potom na jevi‰ti tfieba do-
slovnû hází tyãka (rozumûj vrhání skuteãné Ïelezné
hole). BudiÏ. Za Shakespearov˘ch ãasÛ z jevi‰tû
znûly drsnûj‰í a podpásovûj‰í Ïerty. V˘sledkem je
rozverná moderní podívaná, která ov‰em (a to je nej-
dÛleÏitûj‰í) nezastiÀuje ãi nestaví na hlavu
Shakespeara samotného. PolákÛv Veãer tfiíkrálov˘ je
zkrátka pozvánkou do barvitého svûta, v nûmÏ láska
a bláznovství, smutek a radost jsou strany mince.

Lubo‰ Mareãek, MF DNES, 9. 1. 09

RECENZE
„V‰ichni lidi jsou blázni, jenomÏe nûktefií

o tom nevûdí.“ Tato my‰lenka Erasma
Rotterdamského plnû vystihuje skryté poslá-
ní komedie W. Shakespeara. Váháte-li, zda
jít do Mûstského divadla Brno na Veãer tfií-
králov˘, pak opravdu neváhejte. Taky jsem
jiÏ vidûla nûkolik inscenací této komedie.

KdyÏ pan reÏisér Roman Polák zanícenû vyprávûl
o sv˘ch „zameraniach a viziach“, tak jsem si mysle-
la, Ïe uÏ neví, co by. Roman Polák je hostující slo-
vensk˘ reÏisér a není v Brnû neznám˘ - reÏíroval
hry Arkádie, Boufie, Král Lear. Veãer tfiíkrálov˘ je ale
komedie a to dokonce s komikou ve dvou rovinách.
Té vysoké, urozené, pfiedstavované Violou, Olivií,
Orsinem i správcem Malvoliem. Ta druhá rovina je
nádhernû bláznivá s excelujícím Martinem
Havelkou (rytífi Tobiá‰), neuvûfiitelnû komick˘m
Janem Mazákem (rytífi André Chabrus) a tentokrát
nostalgicky odevzdaném ‰a‰kovi Erika Parduse.
Stateãnû jim v bláznivinách sekunduje Zdenûk
Junák jako kapitán Fabian a Irena Konvalinová, ko-
morná Marie. KdyÏ tuto bujarou spoleãnost pfiijde
v noci napomenout k mírnûj‰ím projevÛm Malvolio
(Viktor Skála), vyprsknou smíchy nejen diváci, ale
i herci na scénû a chvíli se prostû smûjeme.

Po trochu zdlouhavém zaãátku, kdy je nutno di-
váka seznámit, kdo je vlastnû kdo, proã se pfievléká
za nûkoho jiného a proã je Olivie tak nepfiístupná, ná-
sleduje znám˘ pfiíbûh lásky Orsina k Olivii, Olivie
k Cesariovi, Cesarii k Orsinovi, Malvolia k Olivii – dost!

Atmosféru karnevalového veselí umocÀuje prÛ-
vod pitoreskních ma‰kar, nûkdy aÏ hodnû uvolnû-
n˘ch.

Scéna, stejná po celou dobu, je nûco mezi to-
bogánem a strání sam˘ hrb. DÛstojn˘m krokem se
prakticky sejít nedá, takÏe i dámy v renesanãních
sukních pfiisednou – a ‰up dolÛ. Nejvíc vyhovuje
dvûma skateboardistÛm, ktefií se na ní prohánûjí
kaÏdou volnou chvíli.

Na závûr je‰tû informace, Ïe se hraje v pfiekla-
du Jifiího Joska, kter˘ se zatím nikde nehrál a hra
má pÛvodní Shakespearovu koncepci bez ‰krtÛ
a zásadních pfiesunÛ.

Mûstské divadlo má kouzelnou moc pfiitáhnout
ty správné vûrné a stálé diváky. Scházejí se tu pfiá-
telé. A to je víc, neÏ jen jít do divadla.

NadûÏda Parmová, 
ZRCADLO Blanenska a Boskovicka, 13. 1. 09

NAPSALI O NÁS
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„SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ“ 
- OKOUZLUJÍCÍ POHÁDKA S VELKOU DÁVKOU
NADSÁZKY!

Jedním z úkolÛ muzikálov˘ch serverÛ je uvefiej-
Àovat ãerstvé recenze, nebo jak nûkdo fiíká kritiky...
Ov‰em nûkdy to má takov˘ „kritik“ tûÏké, protoÏe se
nûkdy mÛÏe do pfiedvádûného díla natolik zamilo-
vat, Ïe mu odpustí v‰echny jeho malé chybiãky
a prostû se dvû hodinky nespoutanû baví. TûÏko fií-
ci, jak u recenzentÛ denního tisku, ale snad se dá
fiíct, Ïe právû to je pfiípad nové, pomûrnû neãekané,
pohádkové bomby pro celou rodinu, muzikálu
„Snûhurka a sedm trpaslíkÛ“ v reÏii Stano Slováka
v Mûstském divadle Brno!
(Vidûno na vefiejné generálce a premiéfie 5. a 6.
prosince, bohuÏel obsazení bylo aÏ na jednu malin-
kou v˘jimku zcela totoÏné)

Pohádkové pfiíbûhy se samozfiejmû dají adap-
tovat v‰elijak, v muzikálu se v‰ak nejãastûji vezme
chronicky známá pfiíbûhová linka a dopí‰e se nûko-
lik chytlav˘ch a snadno zapamatovateln˘ch melodií.
To v‰e“ Snûhurka“ obsahuje, pfiesto na to tentokrát
autofii, coÏ jsou hudební skladatel Karel Cón a hned
tfii scenáristé Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr
·tûpán, ‰li trochu od lesa a vlastnû tak kritikÛm tro-
chu ubrali vítr z plachet. Vzali sice základní linku
a charaktery, ale obalili ji kvantem nadsázky, kilo-
gramy mnoha vtipn˘ch situací, které jsou vkusnû o-
pepfieny i humorem ponûkud ãernûj‰ím, osladili ji tu-
nami nápadÛ, nûkolika pÛvodními dûjov˘mi zvraty
(Macecha dostala do vínku tentokrát hodnû mocná
kouzla), a tak vám vlastnû ani nemÛÏeme více pfii-
blíÏit dûj, (ale vûfiíme, Ïe nás ãtou vzdûlaní lidé a zá-
kladní motivy uÏ sami dobfie znáte) jak˘koliv prozra-
zen˘ moment mírnû sniÏuje záÏitek z pfiedstavení,
a pokud by lavina prozrazování spustila naplno, asi
by se jen tûÏko zastavovala.

Dobr˘ch nápadÛ je v inscenaci skuteãnû pfiehr-
‰el (ne-li dokonce dvû aÏ tfii) a podílí se na nich ce-
l˘ t˘m, tedy nejen autor hudby (o níÏ si povíme je‰-
tû trochu níÏe), reÏisér + scenáristé, ale zcela jistû
i tfieba scénograf Jaroslav Milfajt. Scéna ke
„Snûhurce“ je totiÏ naprosto magická, ze zaãátku se
ocitnete v prostfiedí, co jako by z oka vypadlo v˘-
tvarnému stylu z prvních filmÛ Walta Disneyho, ná-
slednû budete Ïasnout z pojetí královnina zrcadla
(to zpívá dokonce dvojhlasnû) a aÏ se pfied vámi po-
prvé objeví chaloupka trpaslíkÛ v jinak stra‰idelném
lese, v‰e je nasnadû, je to naprosto nádherná po-
hádka, vhodná skuteãnû pro v‰echny, od tûch nej-
men‰ích (odhadem od tfií let), aÏ po dûdeãky s ba-
biãkami. Podafiil se i ten husarsk˘ kousek, Ïe by se
v‰ichni mûli bavit rovnomûrnû, jednotlivé obrazy
jsou po této stránce brilantnû vyváÏené.

Jan Apolenáfi zkrátka boduje a do uÏ tak boha-
tého v˘ãtu sv˘ch nezapomenuteln˘ch rolí v˘raznû
zapisuje dal‰í. Jeho Macecha není lacinou napodo-
beninou transvestitÛ, ba naopak, je charismatickou
Ïenou, v tom pravém slova smyslu, správnû sebe-
vûdomou ÎENOU, akorát Ïe se jí moc nedafií. Ale je
zde logická souvislost, jakmile takovouto Ïenu hra-
je muÏ, navíc zpûvák, jehoÏ hlas opravdu sahá od
basu aÏ po tenor, vyvolává to samozfiejmû zejmé-
na (nejen) u dûtí jak nekoneãné salvy smíchu, tak
i trochu toho strachu, namíchané tak akorát v po-
mûru 80:20 ve prospûch smíchu. Navíc ho na konci

pfiedstavení novû uvidíte i v taneãní rovinû a kdo je-
ho kariéru sleduje bedlivûji, ví, Ïe v této dÛleÏité mu-
zikálové sloÏce zatím velkou pfiíleÏitost nedostal.
Lze ale fiíci, Ïe jeho nová role mu toto „manko“ bo-
hatû vynahrazuje. A Ïe je na co se koukat.

Úãinkující v trpasliãích rolích se zfiejmû rozhod-
li, Ïe nebudou nikoho zastiÀovat a radûji vytvofií vy-
nikající t˘m, aã by si mohl vÛdãí úlohu nárokovat na-
pfiíklad Prófa Igora Ondfiíãka, ·mudla Vojtûcha
Blahuty, podobné ambice  by mohl mít i Du‰an
Vitázek jako Rejpal. Táhnutí za jeden provaz je ale
na v˘bornou. MuÏíci (pardon, vlastnû muÏi) nejen
pÛvabnû hlá‰kují, ale díky invenãní choreografii
Hany Kratochvilové-Josefiové se mohou i náleÏitû
vyfiádit! Pro správné zhodnocení jejich  v˘konu se
hodí upravit si jednu citaci ze hry: „chlapi, bravo!!!“

Ani ostatní postavy nejsou k zahození, napfií-
klad Petr ·tûpán coby Myslivec a na úplném zaãát-
ku také Tatínek vyuÏívá své chvilky naplno, i kdyÏ je
zrovna jeho role nejváÏnûj‰í z celého díla a navíc
mu jeho smutné blues o relativnosti rokÛ/krokÛ ne-
smírnû slu‰í. Robert Jícha je zase naprosto doko-
nal˘m princem, jak naivním, tak odváÏn˘m i se
smyslem pro spravedlnost. Je vidût, Ïe kaÏdého
jednotlivce v tomto kuse pobyt na jevi‰ti baví a pl-
nou mûrou se to pfiená‰í do hledi‰tû.

Hudbu Karla Cóna (autor hudby napfiíklad
k roztomilé pohádce „Princezna se zlat˘m lukem“)
lze jednodu‰e charakterizovat jako multiÏánrovou,
od pÛvabné ukolébavky, pfies blues a sambu, od
skladby inspirované muzikálem „Na skle malované“
aÏ k rocku a to v‰e aÏ neskuteãnû pfiirozen˘m a au-
tomaticky pfiijíman˘m zpÛsobem.

Je tfieba v souvislosti s hudební stránkou zmínit
je‰tû jednu vûc. Aã se to nezdá, do âeska zfiejmû
nastupuje nov˘ trend v oblasti Ïánru. MÛÏeme ho
nazvat tfieba muzikálem „citaãním“. Vysvûtlení: v dí-
le je skryta dal‰í úroveÀ humoru, spoãívající v tom,
Ïe ne v‰echny citace ocení bûÏn˘ divák, ale odbor-
ník si „po‰mákne“, „·vejk“ se v podstatû spolehl na
citace lidov˘ch písní a státních hymen. Jak s citace-
mi pracuje „Snûhurka“? MoÏná úplnû nejlépe ze
v‰ech uveden˘ch pfiíkladÛ. Divákovi totiÏ naservíru-
je rovnou ta nejslavnûj‰í díla jako „Jesus Christ
Superstar“ (ov‰em nepoãítejte se slavn˘mi fanfára-
mi) a „Fantom Opery“ (tady se na nejslavnûj‰í mo-
tiv spolehnûte), ov‰em dûlá to tak, Ïe jsou tam vlo-
Ïeny jakoby „mimodûk“ a zkrátka najednou zazní.
Myslelo se i na milovníky operety: Prakticky v plném
rozsahu zazní kankán z „Orfea v podsvûtí“ a je chyt-
lavû otextován! TvÛrci panu Offenbachovi podûko-
vali i v programu, pfieci jen, chytlavûj‰í melodii ve
svûtû partitur asi naleznete jen tûÏko.

Logicky má „Snûhurka“ i pár nedostatkÛ, ale je-
likoÏ je v‰echny dokáÏe díky nasazení souboru té-
mûfi dokonale skr˘t, skoro si jich ani nev‰imnete.
VÏdyÈ co je na tom, Ïe r˘my písní jsou trochu jed-
nodu‰‰í (aspoÀ dûtem budou pfiipadat srozumitelné
a velmi snadno zapamatovatelné, je moÏné, Ïe na-
podruhé si zapamatujete melodie skoro celého dí-
la), a scény Snûhurky v chaloupce s Macechou a je-
jími zákefin˘mi dary se opakují v prakticky nezmû-
nûné podobû tfiikrát za sebou, ale nijak zvlá‰È to dí-
ky osobním vkladÛm hercÛ nevadí, navíc asi nejvût-

Pokraãování na stranû 30



(Se schovankou a Evitinou sestrou Elisou, pafiíÏ-
skou revolucionáfikou TEREZOU MARTINKOVOU,
toulající se Komenského Labyrintem srdce jsem si
zaskoãil do závodní jídelny na meníãko. Prav˘ oka-
mÏik na nûkolik otázek, kdyÏ to vezmu pozpátku, tak
nakonec jsem poloÏil naprosto dementní otázky
/promiÀ Mareãku!/). Jak˘ by si pfiála automobil, kdy-
by na nûj mûla, a co je doma její nejoblíbenûj‰í pfied-
mût.
Pfiem˘‰lím, co já mám nejradûji... kdyÏ otevfiu dvefie....
Domov je pro mne útoãi‰tû, nejradûji si uvafiím ãaj do
velkého hrnku, kter˘ mi dala Hanka Kováfiíková, nikdy
ho neum˘vám, a tak se tein krásnû usazuje na stûny.
S koufiícím ãajem se usadím na Ïidli u okna a svût mne
krásnû míjí, ve‰keré pfietlaky nasbírané bûhem dne ztrá-
cejí na intenzitû. Na jedné stranû rÛznobarevné listí 
parku podle roãního období, a na druhé lidé se sv˘mi

pfiíbûhy. Osudn˘ bude ten hrnek, kter˘ mi pfiípomíná
Hanãin usmûv a zároveÀ zosobÀuje domov. Îiji sice 
ve stfiedu mûsta, ale na‰tûstí ve velmi tiché ulici. No
a auto, to je mnû docela jedno.
A jak jsi na tom s módou, v ãem nejradûji mezi lidi?
Pokud bude teplo, tak klidnû ve spodním prádle, jinak
v tom nejvolnûj‰ím obleãení, nejsem salonní sleãinka.
Radûji mluv o jahodách, mÀam, mÀam, mÀam se ‰le-
haãkou a cukrem, no a v botech na  ‰teklech to moc ne-
umím, tenisky taky nemusím, Ïe bych tedy vyrazila bo-
sá ?!?
(Pfies Terezãin zvoniv˘ smích jsme se s podnosem
dostali na fiadu. Terezka si dala lososa a já zÛstal
u knedlíãkové polévky). Kdy a s kter˘m muzikálem
ses setkala poprvé?
To jsem uÏ byla zatracenû dospûlá holka, pfiekroãila
jsem osm˘ rozhodující rok a zvaÏovala svoje Ïivotní
‰ance na cestách mezi ‰kolou a zájmov˘mi krouÏky.
KdyÏ tu do mého Ïivota vstoupil zázrak, nûkdo pfiinesl
hodnû ohran˘ video pás s nahrávkou Formanova filmu
Hair.  Osmiletá dáma se najednou potkala s úplnû jin˘m
Ïivotem, táta sice byl hipisák a vûfiím, Ïe si i toho jointa
ubalil a nosil ty nej‰ir‰í  zvonáãe ‰iroko daleko, ale Hair
to byla revoluce. Táta hipisák je  muzikant, a tak jsem
byla od maliãka vedena k vztahu k muzice, no jo, ale

vztah k muzice a najednou Hair.
Svût se zmûnil bûhem jednoho ve-
ãera, kdy jsem tfie‰tila oãi na televiz-
ní obrazovku. Revoluce!!! 
Tro‰ku skoãím desetiletí a jsem
stra‰nû ‰Èastná holãiãka na jevi‰ti
Hudební scény Mûstského divadla
a patfiím mezi partiãku newyorské
svobodné mládeÏe a z nejmodernûj-
‰í aparatury mne do duchen jevi‰tní-
ho prachu v bájeãné atmosféfie po-
ráÏí stále úÏasná muzika Hair.
(Cink, to mi upadl z tácku pfiíbor,
je‰tû Ïe uÏ jsme u stolku.) To byla
tvoje první role v na‰em divadle,
jak to pokraãovalo?
Hair jsem musela vyd˘chat, ale ‰oky
pokraãovaly, zahrála jsem si nahatá
(hihi) v Boufii, pofiádnû se vyfiádila
v Komenského Labyrintu, pokecala
si s dámiãkami z Eastwicku, líbala se
stydlivû, ale vá‰nivû a vroucnû
s Haniãkou Kováfiíkovou v muzikálu

Cabaret, abych se uklidnila jako operetní schovanka
a stále jsem se nenápadnû jako slu‰né dûvãe bez hla-
sitého pokfiikování hlásila o nûjakou roli rolí. NemÛÏe‰
nûkde zatlaãit, abych si zahrála tfieba nûco takového ja-
ko Viktor Skála ve Veãeru tfiíkrálovém, mnû by Ïluté
punãochy s podvazky kfiíÏem také urãitû slu‰ely, moÏná
i víc neÏ Viktorovi (se v‰í úctou k jeho aristokratick˘m
nohám), také nikdy neodpustím Robertu Jíchovi, Ïe mi
vyfoukl pfied lety roli Merkucia v Romeu a Julii (no kdyÏ
si klekne a bude zkrou‰enû ‰udlat rukama, tak se nad
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ním smiluji) nebo Athose v Tfiech mu‰ket˘rech. Já bych
to tûm kardinálov˘m pacholkÛm natfiela, to by Bure‰ka
koukala..
BoÏe, to ale jsou muÏské role, a mimo to, já tu moc
pohfiíchu nemám!
Nefiíkej?  No ‰koda, mû láká muÏsk˘ svût!!!
VraÈme se k tvému prvnímu setkání s divadlem na
Lidické (nechce‰ zákusek?), jak˘ jsi mûla první do-
jem z na‰eho divadla?
Nechci, jahody v závodce stejnû nemají. To se nedá po-
psat, byla jsem del‰í ãas na stáÏi ve Vídni a ani tam ne-
mûli tak dokonale vybavenou scénu, tak úÏasnû sladû-
nou zvukovou a svûtelnou aparaturu, s takovou symbi-
ózou se ani ve svûtû tak ãasto nesetká‰.
(Dostal jsem chuÈ na cigaretu a to uÏ osm let ne-
koufiím,....) Teì tû diváci uvidí v nejslavnûj‰ím muzi-
kálu v‰ech dob, pfiíbûhu, kter˘ uÏ vidûlo na padesát
milionÛ divákÛ, jen v souãasnosti se hraje v tfiiceti
‰esti zemích svûta, patfií‰ mezi ty miliony?
Tady jsem naprosto nepolíbená, muzikál Bídníci jsem
je‰tû nevidûla, ale pfiíbûh jsem samozfiejmû ãetla.
Nebolí ta ãetba?
Tlustá kniha, siln˘ nadãasov˘ pfiíbûh. Myslím, Ïe mám
dostateãnû barvitou fantazii, a tak se do PafiíÏe roku

1832 umím pfienést. Pfiíbûh je to úÏasn˘ a velmi dobfie
napsan˘, pochopitelnû na prkna divadla se dostane jen
zlomek kníÏky, ale co nestihnou písmenka, to dokreslí ú-
Ïasná hudba, pfienádherné melodie. Vsadím se, Ïe kaÏ-
dému diváku odcházejícímu z na‰í produkce budou je‰-
tû dlouho v hlavû znít nûkteré z melodií. Nediv se, pro-
sím, mému nad‰ení, tady se opravdu podafiilo skloubit
fantastick˘ tvÛrãí team. Tfieba scéna, tou jsem naprosto
okouzlená, kdyÏ se rozsvítí reflektory a stojíme v kost˘-
mech uprostfied jevi‰tû, tak mám siln˘ pocit, Ïe jsem o-
pravdu uprostfied PafiíÏe. Je to scéna nejvût‰í a nejná-
kladnûj‰í, jakou jsem kdy v divadle vidûla, a tû‰í mne, Ïe
jsem souãástí tohoto zázraku (dlouhé mlãení). Od diri-
genta, scénografa, kost˘mní v˘tvarnice pfies osvûtlova-
ãe, zvukafie a techniku to prostû nemá chybu. KdyÏ si je-
nom spoãítám nás, co ve svûtle reflektorÛ pfiedvádíme
divákÛm pfiíbûh z pfiedminulého století, je to pfii alterna-
cích témûfi pfies stovku tûch nejlep‰ích hercÛ, kter˘mi
tento kraj disponuje...
(V závodce je takov˘ kravál, Ïe mám strach, Ïe na
magnetofonov˘ pásek se jemn˘ hlas Terezky ani ne-
probojuje, no kdyÏ, tak si budu muset vym˘‰let.
Tro‰ku mystifikace ne‰kodí, jak nám pfiedvedl David
Pestrobarevn˘.) Jak si myslí‰, Ïe osloví muzikál
Bídníci mladou generaci, nebude pro ni pfiíbûh
z francouzské revoluce jiÏ trochu pasé?
To teda urãitû ne, v kaÏdé dobû se vyskytnou situace,
kdy je potfieba, aby se mladí dali dohromady a ãelili nû-
jaké nespravedlnosti ãi úletu vládnoucí garnitury.
Proti ãemu by ses boufiila dneska?
Ani se neptej, musela bych nad tím pofiádnû zapfiem˘‰-
let, ale jen se rozhlédni kolem sebe, jsi se v‰ím spoko-
jen? A to já jsem velk˘ optimista. A dej mi uÏ pokoj, mu-
sím zpût na zkou‰ku, jinak pokuta za pozdní pfiíchod.
Mûl jsem pravdu. Na magnetofonovém pásku byl víc
sly‰et zpûv Karla Gotta z jídelního megafonu neÏ
hlas Terezy Martinkové, takÏe nevím, zda jsem si je-
jí odpovûdi vlastnû v‰echny nevymyslel…

U knedlíãkové polévky 
s fotoaparátem jef Kratochvil
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‰í hit díla - píseÀ „Kaãaba“ si po tolikerém opaková-
ní jistû rádi odnesete v hlavách domÛ.

Vy ostatní mi snad odpustíte, Ïe tento ãlánek
není vlastnû ani trochu kritikou, ba naopak jednou
velkou pochvalou, aã ta vlastnû od na první poslech
negativnû znûjící kolegynû není zatím oficiálním lite-
rárním Ïánrem. Nevadí, „Snûhurka“ si pochválit za-
slouÏí a to plnou mûrou. Atmosféra na premiéfie
(i na vefiejné generálce) totiÏ byla naprosto bezpro-
stfiední, zkrátka vskutku pohádková, coÏ znaãí, Ïe
pfiedstavení mûlo ten správn˘ úãinek. A o to pfiece
jde pfiedev‰ím. Doufejme, Ïe „Snûhurku“ si s dûtmi
uÏili i novináfii a náleÏitû ji ocení, je totiÏ v rámci ty-
pu show „pro celou rodinu“ znaãnû prÛlomová.

Ondfiej Doubrava, Musical.cz, 17. 12. 2008

SNùHURKA, OB¤Í TRPASLÍCI A FASCINUJÍCÍ
„MACECH“
Mûstské divadlo Brno uvádí od prosince na své
Hudební scénû pÛvodní ãesk˘ muzikál na moti-
vy známé pohádky bratfií GrimmÛ

Sáhnout na roky provûfienou klasiku a pfietvofiit
ji v novodobou moderní látku, to pokaÏdé vyÏaduje
dost odvahy. Tím spí‰, jde-li o notoricky známou po-
hádku, na které vyrostlo uÏ nûkolik generací dûtí.
A k tomu je‰tû musíte mít na pamûti, Ïe dûtsk˘ di-
vák je ten nejkritiãtûj‰í a sv˘mi reakcemi dává ne-
kompromisnû najevo, co ho zaujalo a u ãeho se na-
opak nudí.

S tím v‰ím si v‰ak dokázal poradit ãtyfiãlenn˘
t˘m Mûstského divadla Brno ve sloÏení Karel Cón
(hudba), Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tû-
pán (libreto), kter˘ v prosincové premiéfie uvedl na
Hudební scénû osobitou verzi pohádky Snûhurka 
a sedm trpaslíkÛ. U obou znám˘ch hercÛ ze soubo-
ru divadla ‰lo pfiitom o autorsk˘ debut, pro Stana
Slováka navíc teprve o druhou profesionální reÏii.

Pfii úpravû textu do podoby „bláznivé muzikálo-
vé pohádky pro celou rodinu“ se kvartet tvÛrcÛ in-
spiroval jak klasikou od bratfií GrimmÛ, tak i proslu-
lou animovanou verzí Walta Disneyho. Základní pfií-
bûh vãetnû ‰Èastného konce autofii zachovali, ale
navíc ho okofienili pár novinkami.

Tou nejzásadnûj‰í je obsazení klíãové role
Macechy muÏem. TvÛrce k tomu údajnû vedla úva-
ha, Ïe „tak zlá a krutá osoba by nemohla b˘t Ïena“.
Riskantní tah jim vy‰el z velké ãásti díky v˘bornému
ztvárnûní Jana Apolenáfie, kter˘ tak po Sebastianu
von Steinbergovi v Pekle pfiidává do svého rejstfiíku
rolí dal‰í pokfiiven˘ charakter.  Po poãáteãní lehce
transvestitní ‰arÏi Apolenáfi postavu bravurnû roze-
hrává. Dovede b˘t sebestfiednû spokojen˘, úlisnû
mil˘ i krutû neciteln˘. To v‰echno navíc s neskr˘va-
n˘m zaujetím. A jakoby mimochodem k tomu pfiidá-
vá spolehlivû odzpívané nároãné party a po celou
dobu i obdivuhodnou jistotu a eleganci pfii chÛzi na
podpatcích!

AÏ fascinujícím zpÛsobem ztûlesnûné zlo tak
vlastnû v celém pfiíbûhu trochu upozaìuje hlavní po-
stavu a jedinou Ïenskou energii na scénû -
Snûhurku. A to i pfiesto, Ïe její postava v podání
Radky Coufalové postupnû vykonává v‰echny ãin-
nosti tak, jak je známe z pohádky: uklízí trpaslíkÛm
chaloupku, chystá jim snídanû, usíná a zase oÏívá,
nachází ‰tûstí v náruãí prince...

Kontakt s dûtsk˘m publikem tak nejsnáze na-
vazují trpaslíci Prófa, Kejchal, Dfiímal, Rejpal,
Stydlín, ·tístko a ·mudla, kter˘m v tom kromû vtip-
n˘ch dialogÛ pomáhají chytlavé melodie, energií na-
bité choreografie i nev‰ední nástupy pfies orches-
tfii‰tû. A po tom, co vám to ve své úvodní písniãce
sami vysvûtlí, nebudete uÏ ani tápat, proã navenek
vypadají spí‰ jako obfii. A i kdyÏ jsou jim teì post˘l-
ky trochu malé, atributy trpasliãího chování, jako tfie-
ba kutání v dolech, jim zÛstaly.

Po hudební stránce vyuÏívá inscenace v‰ech
moÏn˘ch ÏánrÛ, které rytmem korespondují s dûjem
(mar‰, samba, blues, valãík). V jednom místû zazní-
vá i trpasliãí vícehlasn˘ chór ve formû „a capella“.

Pohádková snovost a pfiitom úãelnost zdobí
scénu vytvofienou Jaroslavem Milfajtem, kter˘ ná-
paditû ztvárnil jak královsk˘ zámek s malebn˘mi vû-
Ïiãkami, tak i dfievûnou chaloupku trpaslíkÛ, stra‰i-
deln˘ les s oÏivl˘mi lesními plody a komnatu mace-
chy se zpívajícím kouzeln˘m zrcadlem. K dotvofiení
vnitfiních i venkovních reálií si pfiitom ‰ikovnû pomo-
hl technick˘mi vymoÏenostmi, které Hudební scéna
nabízí (toãna, v˘suvné jevi‰tû, propadlo).

V autorské dílnû Mûstského divadla tak vznikl
jednodu‰e podan˘ pfiíbûh s pfiívlastky hrav˘, laskav˘,
humorn˘, blázniv˘. Pokud si tvÛrci na zaãátku vytyãi-
li za cíl zaujmout malé i velké, povedlo se jim to.

Potvrzují to hlavnû reakce dûtí, které pfii pfied-
stavení chvílemi nahlas komentují dûj nebo si po-
brukují písniãky. Pokud tedy nebudete v souãas-
n˘ch mraziv˘ch dnech vûdût, jak svoje ratolesti za-
bavit, vezmûte je do divadla. V sedmi se to totiÏ
táhne líp.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 5. 1. 09

ORIGINÁLNÍ RODINNÁ PODÍVANÁ S TROCHU
POPLETEN¯M NÁZVEM...

... Proã popleten˘m názvem? Dle mého názoru
by se tato muzikálová pohádková komedie mûla
jmenovat „Macecha a sedm trpaslíkÛ“. Jak jiÏ po-
znamenal Ondra ve svém zhodnocení „Snûhy“ (tak-
to se pfiezdívá Snûhurce nejen pfiímo na jevi‰ti, ale
i mezi fanou‰ky MDB), autofii z hlavní postavy
Snûhurky udûlali postavu témûfi vedlej‰í. Na jednu
stranu je ‰koda, Ïe se plnû nevyuÏil potenciál
Radky Coufalové, ale na stranu druhou by se musel
ukrást prostor dokonalému Janu Apolenáfiovi v roli
macechy, a to by zase byla veliká ‰koda.

Na první pohled je nápad na muÏského pfied-
stavitele kruté královny ponûkud ‰ílen˘, ale na je-
vi‰ti pfii plném vyuÏití hereck˘ch a pûveck˘ch kvalit
Jana Apolenáfie, není pochyb, Ïe to nebyl ‰patn˘
tah. Naopak to plnû pfiispívá ke komediálnosti celé-
ho díla, i kruté mace‰iny v˘kfiiky vyznívají spí‰e ko-
mediálnû, zvlá‰tû kdyÏ jsou doplnûny ladn˘mi ta-
neãními kreacemi. „Mace‰ák“ si po právu pro sebe
uzmul velkou ãást pfiedstavení a sklidil za to nejvût-
‰í závûreãn˘ potlesk a i pfies zápornost postavy si
získal vût‰inu dûtsk˘ch divákÛ.

Právû pro dûti je tento muzikál urãen˘ - pfiispí-
vá tomu líbivá rozmanitá hudba (která je plná odka-
zÛ a bystr˘ posluchaã v ní najde úryvky napfiíklad
z Jesus Christ Superstar nebo Fantoma Opery, u-
sly‰íme ale také kankán), roztomilá scénografie, po-
hádkové kost˘my a pfiedev‰ím v‰ech sedm trpaslí-
kÛ. Ti jsou hraví, vtipní, rozverní... zkrátka zcela ide-
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ální stvofiení pro dûti. A kdyÏ v‰ech sedm trpaslíkÛ
doslova „vlítne“ do hledi‰tû a dûtiãky si mohou po-
dat ruãiãku se sv˘mi hrdiny, je to pro nû rozhodnû
velik˘ záÏitek. Bavit se budou samozfiejmû také do-
spûlí a pfiíznivci hudebního divadla.

Potû‰en jsem byl také pûveck˘mi v˘kony, Jana
Apolenáfie jsem jiÏ zmiÀoval, dále bych vyzdvihl
dvojhlas kouzelného zrcadla - Martu Prokopovou
a Petra ·mifiáka. Tradiãnû skvûl˘ v˘kon podal
i Robert Jícha (princ) a zahanbit se rozhodnû nene-
chal ani Rastislav Gajdo‰ (myslivec). Trpaslíci ne-
mûli pro sólové v˘stupy Ïádn˘ prostor, drtivou vût‰i-
nu partÛ tedy zpívali dohromady. A dobfie! Z jejich
party lze vyzdvihnout hereck˘ v˘kon ·mudly Alana
Novotného.

Celkov˘ dojem? Skvûl˘! Aã nemám pfiíli‰ rád
rodinné muzikály, bavil jsem se, stejnû jako cel˘ za-
plnûn˘ sál Hudební scény Mûstského divadla Brno.
Snûhurka se nemá opravdu za co stydût a vyt˘kat
se dají pouze drobnosti. Pokud bydlíte blízko Brna
a máte dûti, rozhodnû neváhejte a jdûte na nejbliÏ-
‰í pfiedstavení. A pokud máte rádi kvalitní a originál-
ní hudební divadlo, rozhodnû byste si Snûhurku ne-
mûli nechat ujít, odcházet zklamaní rozhodnû nebu-
dete!

Pavel Ko‰atka, Musical cz, 17. 12. 2008

NEJ(VùT·Í) TRPASLÍKY 
MAJÍ V MùSTSKÉM DIVADLE

Jako ãtvrtou inscenaci leto‰ní sezony nasadilo
Mûstské divadlo Brno na repertoár doslova trhák.
Zaãátkem prosince mûla premiéru bláznivá muziká-
lová pohádka Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, která je
urãena pro celou rodinu.

Libreto pfiedstavení, vycházející ze svûtoznámé
pohádky Jakoba a Wilhelma GrimmÛ, je dílem troj-
lístku Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán.
První zmiÀovan˘ je pak zároveÀ reÏisérem tohoto
kusu. Temperamentní, sviÏná a líbivá hudba pochá-
zí z pera Karla Cóna, jenÏ mnohdy letmo zabrousil
do notoricky znám˘ch melodií. Za v‰echny jmenuj-
me „trpasliãí“ kankán Jacquese Offenbacha.
Scéna, která dotváfií vskutku pohádkovou atmosfé-
ru, je spolu s kost˘my lesních plodÛ dílem dvorního
scénografa divadla Jaroslava Milfajta. Ztfie‰tûné tr-
paslíky, líbeznou Snûhurku, samolibou Macechu ãi
dvofiany do kost˘mÛ oblékla Andrea Kuãerová.
A svého úkolu se zhostila na v˘bornou. Scéna,
kost˘my ãi choreografie Hany Kratochvilové do se-
be zapadají jako dílky puzzle a dotváfiejí pospolu
kouzeln˘ pohádkov˘ svût, v nûmÏ nechybí notná
míra nadsázky a poveden˘ch gagÛ. Nespornou de-
vízou pfiedstavení je také svûteln˘ a zvukov˘ de-
sign. PÛsobiv˘ je napfiíklad zvuk stra‰idelného lesa
nebo spláchnutí Macechy v závûru.

Slovákova Snûhurka je plná pfiekvapení.
Jedním z nich je napfiíklad skuteãnost, Ïe do rolí tr-
paslíkÛ byli obsazeni jedni z nejvy‰‰ích ãlenÛ muzi-
kálového ansáblu divadla. Tato skuteãnost je v pfií-
bûhu elegantnû objasnûna. Zlá Macecha oblíbené
trpaslíãky zaklela, a tím pádem se z nich stali ti nej-
vût‰í trpaslíci na celém svûtû. Oproti Igoru
Ondfiíãkovi, Du‰anu Vítázkovi, Jánu Jackuliakovi,
Luká‰i Vlãkovi ãi Michalu Matûjovi pÛsobí Radka
Coufalová (v alternaci Svetlana Slováková) coby
Snûhurka skuteãnû drobounk˘m a éterick˘m do-

jmem. Dal‰ím reÏisérov˘m „fórem“ je obsazení úlo-
hy Macechy. Naprosto bravurním zpÛsobem tento
pomûrnû nároãn˘ part ztvárÀují Jan Apolenáfi ãi
Milan Nûmec. U dospûlého publika je to právû
Macecha, která sklízí nejvût‰í ovace. U dûtí naopak
jednoznaãnû vítûzí známá sedmiãka.

Snûhurka a sedm trpaslíkÛ je divadelním dár-
kem pro diváky v‰ech vûkov˘ch kategorií. Pfiejme
tedy nejnovûj‰ímu pfiírÛstku divadla, aÈ se dlouho
drÏí na repertoáru. ZaslouÏí si to.
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
Mûstské divadlo Brno
Premiéra: 6. prosince 2008

Jana Svozilová, Kult, leden 2009

T¤I KAMARÁDI A JEDEN BÍL̄  OBRAZ
Od konce minulého století náleÏí kosmopolitní

PafiíÏanka Ïidovsko-íránsko-maìarského pÛvodu
Yasmina Reza, scenáristka a prozaiãka s hereckou
a reÏijní prÛpravou, ve svûtû a také u nás k nejpo-
pulárnûj‰ím francouzsk˘m dramatikÛm.

Pfiedloha, pfievedená zhruba do pûtatfiiceti jazy-
kÛ a do hovorové ãe‰tiny pfieloÏená Michalem
LázÀovsk˘m, nabízí divácky pfiístupn˘, ale nikoli to-
liko zábavnû povrchní pohled kultivované a empa-
tické Ïeny do muÏského svûta. Tfii dlouholetí, pova-
hovû rozdílní pfiátelé ze stfiedních vrstev - leteck˘ in-
Ïen˘r Erik (Erik Pardus), úspû‰n˘ zubní lékafi Viktor
(Viktor Skála) a mlad‰í papírnick˘ prodavaã Luká‰
(Luká‰ Hejlík), resp. Patrik (Patrik Bofieck˘) - proÏijí
a na‰tûstí posléze pfiekonají názorovou  roztrÏku,
zpÛsobenou hned v expozici faktem, Ïe si Viktor za
nemalé peníze pofiídil od uznávaného modernisty
abstraktní obraz, jehoÏ celá plocha je víceménû
pouze bílá (ukázky podobn˘ch artefaktÛ ostatnû ná-
zornû dokládá tradiãnû dÛkladn˘ programov˘ tisk
nové dramaturgynû Kláry Dvofiákové).

ReÏisér Zdenûk âernín, znám˘ sv˘m citem pro
práci s hercem, aã si byl pochopitelnû vûdom toho,
Ïe neprezentuje Ïádnou textovou novinku, vûnoval
se sv˘m obvykl˘m t˘mem (vhodnû stroze minima-
listická, v‰em bytÛm spoleãná v˘prava Jana Du‰ka
s tfiemi kusy soudobého sedacího nábytku bez pfie-
staveb a s civilními kost˘my, vtíravû jednoduchá
hudba Davida Rottera, tvární úãinkující) notoricky
známému textu náleÏitou, místy aÏ mravenãí reali-
zaãní péãi. V originále dosti umluvenou hru vhodnû
pro‰krtal a pfii respektování jejího konverzaãního
charakteru se soustfiedûním na jemnost pfiesnû u-
místûn˘ch replik verbální sloÏku podle moÏností co
nejãastûji zhu‰Èoval a zkratkou transformoval do ro-
viny akãní, gestické, mimické, mizanscénové, tem-
porytmické atd. Osmdesátiminutov˘ nonstop veãer
dûlil do krátk˘ch, rychl˘mi stfiihy navazujících se-
kvencí. Ani na rozmûrné âInoherní scénû se neza-
lekl momentÛ zdánlivû statick˘ch (lakonické zámlky
a pauzy). Docela ku prospûchu bylo také nahrazení
pÛvodních jmen skuteãn˘mi kfiestními jmény vûkovû
moÏná trochu omlazen˘ch protagonistÛ. Nemáme
tu prostor na detailnûj‰í ocenûní jednotliv˘ch neka-
rikujících v˘konÛ - Skálova intelektuálního, ménû
snobského cholerika, Pardusova poÈouchle u‰tû-
paãného, grimasám se nebránícího ukáznûného
klauna nebo typovû zãásti odli‰eného Bofieckého
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Veselá hra
o smutku 
a stárnutí sira
Johna Falstaffa,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrou Jungmanovou 
v muzikálu Babylon, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

Se Stano Slovákem
v komedii ·vejk,

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Milo‰em Kroãilem 
a Evou Gorãicovou v komedii
To vánoãní ‰turmování,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Janou Musilovou
v operetû
Ferdinand, kd’E ste?,
reÏie: Thomas Schulte
-Michels

Se Svetlanou Slovákovou 
a Alenou Antalovou

v muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Jitkou âvanãarovou
v muzikálu Nana,
reÏie: Petr Kracik

V muzikálu
Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a



SALON MdB JAN APOLENÁ¤
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S Alenou Antalovou
v  muzikálové trilogii
Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lucií Bílou
v muzikálu
Sny svatojánsk˘ch 
nocí,
reÏie: 
Stanislav Mo‰a



a Hejlíkova smífilivû lavírujícího outsidera. Pozorn˘
náv‰tûvník rád vychutná ãetné situaãní nuance, pul-
zaci nálad, drobné trapasy ãi chvíle pravdy a poslé-
ze i motivy „ãechovovsky“ váÏnûj‰í, katarzí ústící do
nepatetické chvály neokázale obûtavého, „opeão-
vávaného“ pfiátelství.

Navenek nenápadná, leã sympaticky minuciéz-
ní inscenace Kum‰tu pfiedstavuje stylovû souladn˘,
ve v‰ech sloÏkách vyváÏen˘ celek.

Vít Závodsk˘, Kam-pfiíloha ã. 1, 2009

S BIBLÍ Z BRNA DO VÍDNù
Byl to zvlá‰tní pocit jet do Mekky evropského

kontinentálního muzikálu Vídnû na premiéru pÛvod-
nû brnûnské inscenace juvenilie Tima Rice
a Andrewa Lloyd Webbera Josef a jeho kouzeln˘
pestrobarevn˘ plá‰È v reÏii Stanislava Mo‰i. Navíc
do moderního zábavního komplexu Wiener
Stadthalle poblíÏ západního nádraÏí, do níÏ kaÏd˘
den proudí tisíce lidí za zábavou od lední revue,
pfies koncerty a programy pro dûti a seniory, aÏ po
kina a divadla. Pfiíjemn˘ tmavû ãerven˘ interiér di-
vadelního sálu nevypadá, Ïe pojme hned dvû tisí-
covky divákÛ, na premiéfie 1. fiíjna v nûm mnoho vol-
n˘ch míst nezÛstalo. V pfiilehlém rozlehlém foyeru
vedle nûmãiny halasila ãe‰tina, neboÈ na tu slávu
pfiijelo mnoho lidí z ãeské a zvlá‰tû brnûnské diva-
delní branÏe. Nûktefií tfieba jen nakrátko, sotva si po
úspû‰né premiéfie pfiipili se spokojen˘mi aktéry
a producenty, uÏ spûchali zpátky do Brna, protoÏe
od rána zase zkou‰eli neménû slavnou Evitu stejné
autorské dvojice, kterou záhy premiérovali
v Nûmecku. Není v âesku druhé divadlo s tak roz-
sáhl˘mi umûleck˘mi a producentsk˘mi aktivitami po
celé Evropû, ostatnû nastudování Josefa uÏ pfied
tfiemi lety projelo pÛlstovku evropsk˘ch mûst a mûs-
teãek a jeho vídeÀská premiéra úspûch brnûnské
produkce jen korunovala.

Nevzpomínám si, Ïe by se tento muzikál na bib-
lické téma ve Vídni hrál, zájem divákÛ vzbudilo také
obsazení dvou vídeÀsk˘ch hvûzdiãek populární
hudby: v titulní roli Markus Neugebauer a v roli
Vypravûãky Elisabeth Sikora, která s reÏisérem
Mo‰ou spolupracovala uÏ na nûmecké verzi
Cabaretu. Produkci na rozdíl do brnûnského uvede-
ní doplnil velk˘ dûtsk˘ sbor, kter˘ posedával po  kra-
jích jevi‰tû na patfiiãnû pestrobarevn˘ch pol‰táfiích
a pfiihlíÏel, jak se vídeÀ‰tí, posíleni ãtyfimi brnûnsk˘-
mi herci, s muzikálem vypofiádali. Z Mûstského di-
vadla dodali také jedenáctiãlenn˘ orchestr veden˘
Karlem Cónem. VídeÀské obsazení se na konkur-
sech vybíralo z 250 hercÛ a taneãníkÛ a dokonce
z ‰esti stovek dûtí! Aplaus upfiímn˘ a mohutn˘.
I s pfiedpremiérami se produkce reprízovala v bloku
do 19. fiíjna sedmnáctkrát, poté pfii‰el na fiadu
ProkofjevÛv balet Romeo a Julie, po nûm Evita
a tak dál. To jen pro pfiíklad tamûj‰ího repertoáru.
A je‰tû pro zajímavost: vstupné od 28 do 62 eur.

Stalo se zfiejmû vÛbec poprvé, Ïe ve Vídni po-
Ïádali o nastudování divadelní inscenace ãeského
reÏiséra a jeho t˘m.

Josef Herman, Divadelní noviny, 9. 12. 08

V BRNù KAÎD¯ SLAVIL, 
JAK NEJLÉPE TO UMùL

Rozlouãení s odcházejícím rokem si nenechal
ujít snad nikdo. Kdo se vypravil tfieba do Mûstského
divadla Brno na tradiãní divadelní veãer – aÈ uÏ na
ãinoherní nebo hudební scénû, rozhodnû nebyl
zklamán.

Druhou premiéru tu mûla proslulá Shakes-
pearova komedie Veãer tfiíkrálov˘, tolik známá
a pfiece pokaÏdé jiná.
Vynikající divadelní soubor.

Jako jiÏ tradiãnû, i tentokrát se mohli BrÀané na
Silvestra pfiesvûdãit, Ïe mají v Lidické ulici vynikají-
cí ansámbl.

Kdyby zdej‰í herci dostali ãastûji ‰anci na tele-
vizních obrazovkách ãi plátnech kin, nemohli by
o tom pochybovat ani ve zbytku republiky.

Jan Chmelíãek, Právo, 2. 1. 09

PRIMÁTOR BRNA 
MÁLEM SKONâIL V ÚRAZOVCE

Mnoho nechybûlo a brnûnsk˘ primátor Roman
Onderka (âSSD) skonãil o silvestrovské noci v Úra-
zové nemocnici.

Pfiesnûji, bylo to o Shakespearovû Veãeru tfií-
královém, jehoÏ inscenaci Mûstské divadlo Brno
zvolilo k tradiãnímu rozlouãení se star˘m rokem.
Proslulá komedie o lásce, milostném tfie‰tûní
a chvále bláznovství se v postmoderním nastudová-
ní reÏiséra Romana Poláka odehrává na vskutku
odváÏné scénû Pavla Boráka. Ta ze v‰eho nejvíc
pfiipomíná skateboardové hfii‰tû a herci mají co dû-
lat, aby si bûhem ní skuteãnû nezlomili vaz.

âas od ãasu usednou ãi ulehnou na velké ba-
revné pytle, podobné Ïínûnkám. Bláznivému nápa-
du, aby se na nich zkusili po dûkovaãce svézt i fie-
ditel divadla Stanislav Mo‰a (na ãerné), ‰éf pofiáda-
jící spoleãnosti Snip&CO Jifií Morávek (na modré)
a primátor mûsta Roman Onderka (samozfiejmû na
sociálnûdemokraticky oranÏové) nedokázal princi-
pál zabránit, a tak se trojice vypravila na vrchol to-
bogánu plna odhodlání.

Zatímco první dva udûlili sv˘m Ïínûnkám pfiimû-
fienou rychlost a skonãili je‰tû na scénû, kuráÏn˘
primátor to pojal jako olympijskou disciplínu. Marnû
se herci snaÏili pfiiskoãit mu na pomoc a ubrzdit mu-
Ïe na podu‰ce dfiív, neÏ skonãí hlavou pod nohama
divákÛ v první fiadû. 

„Je‰tû Ïe máme tu úrazovku,“ kfiikl kdosi v prv-
ní fiadû. Primátor se v‰ak jiÏ ‰krábal na scénu, Ïiv˘
a zdrav˘.

O pár desítek minut pozdûji uÏ za zvukÛ orloje
spofiádanû pfiipíjel v‰em na ‰Èastn˘ nov˘ rok a na
ãeské pfiedsednictví EU.

Jan Chmelíãek, Právo, 2. 1. 09

DO DIVADLA K NÁM P¤IJëTE NA COKOLIV
Osmnáct let je fieditelem Mûstského divadla

Brno. Uznávan˘ manaÏer, kterému se ãas od ãasu
podafií témûfi nemoÏné - stojí za ním napfi. vybudo-
vání Hudební scény v Brnû - se pfiedev‰ím cítí jako
divadelník. Je úspû‰n˘m reÏisérem i autorem, jako
libretista a textafi zejména ve spolupráci s Petrem
Ulrychem a Zdenkem Mertou. Právû s druh˘m jme-
novan˘m pfiivedl na jevi‰tû MdB pfied dvûma mûsí-
ci muzikálov˘ opus Peklo.
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·éfujete skoro 20 let Mûstskému divadlu
v Brnû, reÏírujete doma i v zahraniãí, sám jste
spoluautorem mnoha pÛvodních divadelních in-
scenací. Jak je moÏné „ukoãírovat“ tolik aktivit
najednou?

Jsem uhranut˘ divadlem - od dûtství. Jsem vy-
studovan˘ reÏisér a od stfiední ‰koly pí‰i. Uãil jsem
se u na‰ich nejlep‰ích básníkÛ a scenáristÛ. To, Ïe
jsem se stal fieditelem, byla shoda okolností a mys-
lel jsem si, Ïe je to jenom na chvilku, ale postupnû
jsem „propadl“ i této profesi. Nakonec Shakes-
peare, Molière, Tyl a dal‰í to nedûlali jinak. Nechci
se s nimi srovnávat, ale dobrá divadla v historii
vÏycky dobfie fungovala, kdyÏ je fiídil divadelník. Ve
svûtû se tento trend stále více znovu prosazuje
a zcela jednoznaãnû divadlÛm prospívá. To jen nû-
ktefií „technokrati“, ktefií si myslí, Ïe se dá v‰echno
spoãítat, preferují do vedení rÛzn˘ch i umûleck˘ch
firem chladné inÏen˘ry. V divadle, a jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe nejenom tam, se celá fiada problémÛ musí
fie‰it skrze srdce, intuici, du‰i, lásku k bliÏnímu...
Myslím si, Ïe by celé na‰í spoleãnosti prospûlo, kdy-
by více dbala na duchovní rozmûr na‰eho pozem-
ského poãínání.

Va‰ím posledním autorsk˘m poãinem je
muzikál Peklo, k nûmuÏ jste psal libreto a záro-
veÀ inscenaci reÏíroval. Od své premiéry (18. fiíj-
na - pozn. red.), je kaÏdá repríza vyprodaná a zá-
jem o vstupenky trvá. Diváky tedy muzikál zau-
jal. V ãem spatfiujete ono „kouzlo lákavého“, co
podle Vás diváky na inscenaci, mÛÏe-li to autor
vÛbec sdûlit, nejvíc pfiitahuje?

Samozfiejmû, Ïe to nevím. Jediné, co mohu po-
psat je, proã pfiitahuje mû. Proã jsem mnoho let své-
ho Ïivota vûnoval studiu toho, ãemu se dá zjedno-
du‰enû fiíci: „údûl ãlovûka na tomto svûtû - údûl je-
ho du‰e v tomto vesmíru“. Nikdy jsem nekalkuloval
s tím, Ïe bych obecenstvu pfiedkládal nûco jenom
proto, aby ho jistá atraktivita díla lákala sama o so-
bû bez toho, Ïe bych byl vnitfiním tématem sám ab-
solutnû zaujat. KdyÏ jsem napfiíklad pfiipravoval mu-
zikál Jesus Christ Superstar, nûktefií „neználkové“
posmûvaãnû „kdákali“ nesmysly o tom, Ïe je to sáz-
ka na jistotu a ãirá komerce. Pominu-li fakt, Ïe slo-
vu „komerce“ se v této zemi rozumí jen chabû, roz-
ãilovalo mû více, Ïe je nûkdo schopen o díle, které
je prÛseãíkem dvou (z mého hlediska) historicky
nejv˘znamnûj‰ích epoch na‰í existence: Ïivota
a poslání JeÏí‰e Krista v konfrontaci s absolutní svo-
bodou 60. let 20. století vãetnû s úÏasnou a dodnes
ne zcela docenûnou moÏností zpívat o váÏn˘ch vû-
cech skrz du‰i pfies mikrofon, mluvit jako o sázce na
jistotu. Ta inscenace vyÏaduje (pro laika nepfiedsta-
vitelné) mnoÏství lidí, ktefií jsou schopni zvládnout
hned nûkolik profesí na zcela mimofiádné úrovni.
A Ïijeme-li v zemi, která dává moÏnost prosadit se
lidem, ktefií neumûjí zhola nic, anebo jen smutnû
málo a tak ti, ktefií léta studují a tvrdû na sobû pra-
cují, jsou jim pak stavûni na roveÀ. VÏdyÈ v dobrém
divadle musí v‰e vypadat tak lehce...

Zdá se, Ïe pfiíbûh je pln˘ osudov˘ch chyb,
trápení a slz, nechybí vraÏda, hlavní hrdinové
zaÏívají dûsivá muka. Nakonec ale i oni, zdá se,
nacházejí svÛj klid. Vûfiíte ve ‰Èastné konce?

Jsem Ïivotní optimista a odmítám se zúãastnit
té hry mnoha pseudointelektuálÛ, ktefií povaÏují

svou existenci za zoufalou - nikdo jim nerozumí,
svût je pro nû ve své podstatû hrozn˘ atd. atp.,
a proto se sdruÏují do jak˘chsi klubov˘ch uskupení,
ve kter˘ch si na svá bolístka vzájemnû foukají, aby
pak pfii vzájemném ubezpeãování se o své v˘jimeã-
nosti vyãleÀovali ze svûta lidí a vytváfieli ze sebe nû-
co ojedinûlého, ty, ktefií mohou tím svûtem lidí kolem
sebe opovrhovat. Vesmûs se v‰ak jedná o ne‰Èast-
níky, ktefií byli ve sv˘ch pokusech o prosazení se
neúspû‰ní, a tak se rozhodli, Ïe budou ‰pinit ná‰
svût, kdyÏ uÏ pro nû ‰pinav˘ je. Já v‰ak povaÏuji
ná‰ svût za nádhern˘, byÈ obsahuje i ony pekelné
momenty...

Na Pekle jste spolupracoval s hudebním
skladatelem Zdenkem Mertou. Je to jiÏ ‰esté va-
‰e spoleãné dílo. V ãem je pro Vás zmínûné
„spojenectví“ s Mertou zásadní?

Poprvé jsme se Zdenkem pfiipravili Aristofano-
vy „Ptáky“ pro Národní divadlo v Praze. V kvûtnu 89
se v na‰í inscenaci zpívalo: „JiÏ vzhÛru ptáci celé
zemû!/ Budoucnost ná‰ národ povznese!/ KdoÏ sú
ptaãí bojovníci, ke mnû!/ Pernatci v‰ech zemí, spoj-
te se!“

S ãlovûkem, se kter˘m podstoupíte takovéto
dobrodruÏství - musel bych o té inscenaci je‰tû
mnohé vyprávût, snad jednou, aÏ bude chvíle se-
psat Ïivotopis – se nedá hned tak rozlouãit. Napfi.
na‰e opera L’Roullete uvedená ve Státní opefie
Praha získala ty nejlep‰í kritiky v zahraniãních novi-
nách, které se zaobírají soudob˘m hudebním diva-
dlem. Zdenek je mimofiádnû talentovaná, pracovitá,
nûkdy aÏ odpornû detailisticky tvÛrãím zpÛsobem
harmonická osobnost. Originální a nechtûjící se ni-
ãemu a nikomu podobat. Oba vycházíme pouze ze
sebe a to má smysl!

Co je podle Va‰eho mínûní skuteãnû nejvût-
‰ím „peklem na zemi“?

Lidská bytost jiné lidské bytosti umí ustrojit ta-
ková trápení, Ïe jsou proti tomu v‰ichni ãerti se v‰e-
mi Belzebuby zcela bezzubí. Znovu a opakovanû se
ptám, ví-li dnes v‰ichni, a chtûjí-li to vûdût, co to byl
ve své technické podstatû holokaust...

Ve Va‰í inscenaci hrají dnes populární her-
ci: Hana Holi‰ová, Petr ·tûpán, Radka Coufa-
lová, Igor Ondfiíãek, Zora Jandová, se kterou se
donedávna je‰tû stfiídala tûhotná Alena
Antalová. Jak dÛleÏité je pfii rozdûlování rolí ob-
sazování znám˘ch tváfií?

Známé tváfie se obvykle v na‰í profesi, a hlav-
nû pokud nejsou z metropole, nestanou znám˘mi
„jen tak“... musejí nûco umût. Na‰e divadlo je nao-
pak typické tím, Ïe nesází pfiedev‰ím na populární
osobnosti, ale na ty, ktefií hodnû umûjí. A tûch je, na-
‰tûstí(!) v na‰em divadle hodnû.

Je pfied námi nov˘ rok. Co byste popfiál ãte-
náfiÛm Deníku a naã je nejradûji pozval do „své-
ho“ divadla?

Hodnû lásky. Od sebe jin˘m a od jin˘ch Vám.
Je jí pohfiíchu málo na tom na‰em svûtû. A do diva-
dla k nám pfiijìte na cokoliv. Do v‰eho jdeme napl-
no a s lidmi, ktefií se hned tak kolem nenajdou! 

(Inf), Brnûnsk˘ deník, 23 12. 2008
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ROZHOVOR S PAVLEM FIEBEREM, 
REÎISÉREM NOVÉ MUZIKÁLOVÉ 
INSCENACE EVITA

Proã Evita?
V prvé fiadû jde o skvûlou hudební show – dí-
lo Andrewa Lloyd Webbera a Tima Rice, pfii-
ãemÏ sám povaÏuji Evitu za Lloyd
Webberovo nejlep‰í a nejzajímavûj‰í dílo
hned po Jesus Christ Superstar, a to jak po
hudební, tak také po dramatické stránce.
Pojednává o Ïenû, Evû Perón, které se poda-

fiil zázrak – stát se v letech 1946–1952 první
dámou Argentiny. Ne vÏdy byla politicky ko-
rektní pfii své cestû za kariérou, byla vá‰nivá,
vznûtlivá a rozhodná, setkávala se s prav˘mi
lidmi v prav˘ ãas. Opl˘vala neb˘val˘m charis-
matem. Aristokracie a armáda ji nenávidûly,
lid ji zboÏÀoval – po své smrti, ve 33 letech,
byla dokonce prohlá‰ena za svatou.
Proã Brno a Evita?
V Brnû reÏíruji jiÏ po nûkolikáté a jsem tu vÏdy
velmi rád. Naposledy to byla inscenace ·u-
mafie na stfie‰e. Evitu jsem dûlal pfied lety
v Dortmundu a v Karlsruhe. Dnes se posunu-
la doba, mám pfied sebou vynikající interpre-
ty, disponující rozdíln˘mi osobnostmi. Volím
nové aranÏmá, novou choreografii. Mûstské
divadlo Brno disponuje ansámblem, kter˘

sám obsáhne tak nároãn˘ kus. V Nûmecku
napfi. soubor s takov˘m potenciálem nenajde-
te.
Vedle Evity vystupuje její manÏel, prezi-
dent Juan Perón. Daleko v˘raznûj‰í figu-
rou pro dramatick˘ spád díla má postava
Ché jako její alter ego…
Ché byl v prvních inscenacích Evity – byla to
fikce – slavn˘m revolucionáfiem Che Gueva-
rou, pÛvodem Argentincem, kter˘ se s reál-
nou Evou Perón vlastnû nikdy nesetkal. Já
sám tuto v˘bornû napsanou figuru vnímám ja-
ko narátora, demonstrátora dûní kolem Evity,
s nímÏ není vÛbec spokojen. Jeho srdcem je
revoluce, Evu u‰tûpaãnû a spí‰ nenávistnû
komentuje.  Zpívá na její adresu  ironickou pí-
seÀ „High Flying Adored“. Do show jsem zpût
z pÛvodní nahrávky pfiidal i jeho skvûl˘ rocko-
v˘ song „The Lady’s Got Potential“, pfiiãemÏ
jádrem konfrontace obou „hlavních hrdinÛ“ je
bravurnû napsan˘ „Waltz for Eva And Ché“.

U zrodu úspûchu díla byla nahrávka slavné
písnû „Don’t Cry For Me Argentina“ (1976,
prodáno 2 miliony nahrávek). Svûtová premi-
éra muzikálu se uskuteãnila v Lond˘nû roku
1978, kde se v reÏii Hala Prince hrála po osm
let (2 913 repríz) – rolí Evity se tenkrát poprvé
proslavila Elaine Paige, Ché byl David Essex,
tehdy jiÏ slavn˘ jako JeÏí‰ z Godspellu. Po
velkém úspûchu na Broadwayi (1979) vyhrála
7 prestiÏních TONY Award za nejlep‰í muzi-
kál, hudbu, libreto, reÏii, svûtla, hlavní pfied-
stavitelku (Evita-Patti LuPone) a pfiedstavitele

(Ché - Mandy Patinkin). Známá je také
filmová adaptace díla reÏiséra Alana
Parkera s Madonnou a Antoniem
Banderasem v hlavních úlohách (1996).

Brnûnsk˘mi Evitami budou Radka
Coufalová nebo Hana Holi‰ová, under-

study Ivana Skálová, v roli Ché usly‰íme
Jána Jackuliaka, Du‰ana Vitázka nebo Sta-
nislava Slováka, roli Peróna zpívají Igor
Ondfiíãek nebo Karel ·karka ad. ReÏisér
Pavel Fieber, kter˘ je souãasnû i autorem
scény, má v t˘mu dirigenty Karla Albrechta,
Jifiího Petrdlíka a Martina Procházku, ktefií
se souborem dílo také po hudební a vokální
stránce nastudují. Choreografem inscenace
je Vladimír Kloubek, autorkou kost˘mÛ
Andrea Kuãerová. Pro brnûnskou inscenaci
dílo pfieloÏil Michael Prostûjovsk˘.
Slavnostní premiéra se uskuteãní 28. bfiez-
na 2009 na Hudební scénû MdB.

Pavlína Hoggard,
foto: jef Kratochvil
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