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tak jsme mûli ve Vídni premiéru! A ne v lecjakém domû… kousek
od Mariahilfestraße se nachází Stadthalle Wien, ve které je divadelní sál pro 2000 divákÛ. Podrobnûj‰í zprávu zde mÛÏete nalézt v kapitole „Napsali o nás“. Já bych se v‰ak rád zmínil o tom, Ïe se pﬁi této práci opût se‰el mezinárodní t˘m, ve kterém sice pﬁevaÏovali
Raku‰ané a âe‰i, ale nechybûli Slováci, Nûmci, Maìaﬁi, Chorvati…
To se tak ﬁíká: „mezinárodní t˘m“, jedná se v‰ak prostû o to, Ïe se
sejdou talentovaní lidé z mnoha koutÛ svûta, kter˘m jde o spoleãnou
vûc – v tomto pﬁípadû o dobré divadelní pﬁedstavení. UÏ jsem to zaÏil mnohokrát – tam, kde je dobrá vÛle, nevadí jazyková bariéra, kromû toho se ãlovûk pﬁi práci mnohem dﬁíve nauãí cizímu jazyku. (Oba
moji asistenti, kteﬁí mluví znamenitû anglicky, bûhem pár t˘dnÛ
zvládli základy nûmãiny.) Premiéra inscenace dopadla skvûle a
v‰ichni, kteﬁí jsme na díle pracovali, jsme se pak v rÛzn˘ch jazycích
radovali ze spoleãného úspûchu.
Pozoruji-li dnes nûkteré na‰e ãeské politiky, kteﬁí spolu hovoﬁí
(spí‰e nehovoﬁí) jedním, a to na‰ím mateﬁsk˘m jazykem, zji‰Èuji, Ïe
se jim o spoleãnou vûc pﬁíli‰ nejedná. Jak trucující dûti si zacpávají
u‰i, kdyÏ mluví ten druh˘. Omlouvám se, tohle není snaha o populismus ani pokus o komentáﬁ souãasné ãeské politické scény, jedná
se mi o povzdech nad tím, kolik opovrÏení, nenávistností a otevﬁeného nepﬁátelství musí kaÏdodennû sly‰et na‰e dûti z úst nûkter˘ch
„politikÛ“ o jejich protivnících.
Kam se vytratila slu‰nost, zdvoﬁilost a úcta k bliÏnímu, byÈ s ním
nesouhlasíme? Îe by s postupn˘mi genocidami ãeské ‰lechty v nás
byla decimována i na‰e u‰lechtilost a aristokratiãnost? KdyÏ jsem ve
Vídni pﬁi na‰í zkou‰ce na muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È vidûl snahu o porozumûní v oãích rakouské taneãnice, která visela na rtech své ãeské kolegynû, aby správnû pochopila její rady, jak nejlépe zvládnout dal‰í krokovou variaci, jak na ni navázat
konkrétním gestem, a jak jí nejprve krásnû podûkovala a pak jak se
po premiéﬁe spolu v objetí radovaly jedna z úspûchu druhé i z triumfu spoleãného… A pak jsem pﬁi chvilce odpoãinku zalistoval ãesk˘mi novinami pln˘mi pﬁedvolebního hanûní, bylo mi líto, Ïe ná‰ v‰ední svût je natolik vzdálen svûtu úãinné spolupráce, tolerance, fair
play, drÏení si palcÛ, snahy o spoleãn˘ prospûch. A také jsem potkal
ãlovûka jiné profese, byl to lékaﬁ, kter˘ mi nad‰enû sdûloval, jak spoleãnû s jin˘mi lékaﬁi - pﬁáteli ze Spojen˘ch státÛ – nalezli lep‰í cestu
k úspû‰né léãbû jedné hrozné nemoci. A pak jsem vidûl fotbalov˘
zápas, kde v t˘mu jistého mûsta hrál jen málokdo v tom mûstû narozen˘, kde na hﬁi‰ti bûhalo hned nûkolik hráãÛ jiné národnosti, av‰ak fanou‰ci toho t˘mu si nev‰ímali jazykové nedostateãnosti tzv.
krajánkÛ a nad‰enû oslavovali vítûzství SVÉHO muÏstva, které hrálo jako T¯M…
Pﬁi divadelním pﬁedstavení a je‰tû pﬁi mnoha dal‰ích lidsk˘ch ãinnostech je to obvykle tak zaﬁízeno, Ïe jeden „hráã“ sám nic nezmÛÏe. A dokáÏe toho je‰tû mnohem ménû, kdyÏ pomlouvá ty druhé kolem sebe. Jeví se mi tedy ta na‰e malá zem, leÏící uprostﬁed pÛsobnosti mnohem vût‰ích velk˘ch hráãÛ, jako zbyteãnû rozhádaná.
KdyÏ nad tím uvaÏuji, je mi nejvíce líto, Ïe nemám Ïádn˘ recept na
to, aby se tento stav zmûnil k lep‰ímu. Jediné, co mohu, je vyzvat
Vás k náv‰tûvû na‰eho divadla, kde to funguje, kde jeden pomáhá
druhému bez rozdílu rozliãn˘ch názorÛ a postojÛ. Jde nám totiÏ
o dvû podstatné a v‰em nám spoleãné vûci: Va‰i spokojenost z na‰í práce a na‰i spokojenost z toho, Ïe jsme pro to udûlali v‰echno,
co jen bylo moÏné…
Za v‰echny kolegy Mûstského divadla Brno se s Vámi u nás na
shledanou tû‰í
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IRENA KONVALINOVÁ. Studium JAMU ukonãila v roce 1978, nastoupila angaÏmá v Severomoravském divadle ·umperk (1978–1980), odtud pﬁe‰la do Národního divadla v Brnû (1980–1999),
a od 1. 1. 2000 pﬁijala angaÏmá v Mûstském divadle Brno. Zde si zahrála ﬁadu rolí v reÏii ZdeÀka âernína a její tvorba vyvrcholila rolí AlÏbûty, anglické královny, ve hﬁe Friedricha Schillera Marie
Stuartovna. V loÀském roce se vdala za slovenského politika, dramaturga, profesora Martina Porubjaka. (Na snímku jefa Kratochvila v roli Královny z âernínovy inscenace hry Williama Saroyana
„Sbohem lásko“. Kost˘m Jan Du‰ek, fotografie poﬁízena za pát˘m nástupi‰tûm na Hlavním nádraÏí v Brnû).
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Alena Antalová,
Jan Apolenáﬁ
Ján Jackuliak,
Hana Holi‰ová

Martin Havelka,
SoÀa Borková

Svûtlana Slováková,
SoÀa Borková

Ján Jackuliak,
Hana Holi‰ová
V hlavních rolích: Radka Coufalová nebo
Svetlana Slováková, Hana Holi‰ová nebo
Marta Prokopová nebo SoÀa Borková, Petr
Gazdík nebo Stanislav Slovák, Jan
Apolenáﬁ nebo Martin Havelka nebo Petr
·tûpán, Alena Antalová nebo Zora
Jandová, Ján Jackuliak nebo Du‰an
Vitázek, Igor Ondﬁíãek nebo Jiﬁí Zmidloch,
Marek Hurák nebo Adam âepil, Oldﬁich
Smysl nebo Luká‰ Vlãek, Martin KﬁíÏka,
Jana Glocová, Michal ·ebek, Eva Jedliãková, Karel ·karka, Johana Gazdíková,
Oldﬁich Smysl nebo Luká‰ Vlãek, Jakub
Przebinda nebo Robert Rozsochateck˘ a
dal‰í.

Foto. jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Od 18. ﬁíjna na Hudební scénû

Petr Urbánek:
KOLOTOâ âASU
Spletl si lipan
v bystﬁinû
sluneãní krÛpûj
s kapkou peﬁeje.
Oblázky rozsvítil,
tok spûchu zastavil.
PoÏehnal vráskám,
jeÏ bez zármutku stírá
ruka mládí hebká
jen zastavením,
vzpomínkou.
„Úãelem mého díla nikdy nebylo boﬁit, ale vÏdy stavût, klást mosty, neboÈ nás v‰echny musí Ïivit nadûje, Ïe celé lidstvo se sblíÏí,
a to tím snáze, dobﬁe-li se pozná navzájem."
Alfons Mucha
1860 Ivanãice. Umûlec ãeského pÛvodu Ïijící v PaﬁíÏi vytvoﬁil ﬁadu
plakátÛ pro hereãku Sarah Bernhardt. Bûhem svého pobytu
v PaﬁíÏi navrhoval mimo plakátÛ i kost˘my, jevi‰tní dekorace, návrhy obalÛ knih, ‰perky, nábytek a podobnû. Mucha se vrátil do
âech v roce 1910, umírá v roce 1939 a je pohﬁben na vy‰ehradském
hﬁbitovû.

Foto. jef Kratochvil

U ·ÁLKU
KÁVY S
S HONZOU ·MIKMÁTOREM

HANA HOLI·OVÁ

KAMEJ MùSTSKÉHO DIVADLA
Divadlo a hudbu má prostû v krvi – narodila se
do rodiny dirigenta a zpûvoherní sólistky.
Vystudovala ãinohru, chvíli pobyla na volné noze a pak zakotvila v muzikálovém souboru brnûnského Mûstského divadla. A myslí si, Ïe
dobﬁe udûlala. Dostává tu totiÏ pﬁíleÏitost. AÈ uÏ
jako Vypravûãka v Josefovi a jeho kouzelném
pestrobarevném plá‰ti, Îofie Chotková ve
Ferdinand kd’E ste?, Jill Masonová v dramatu
Equus nebo Sukie v âarodûjkách z Eastwicku.
Novû ji uvidíme v jedné z hlavních rolí nového
projektu Stanislava Mo‰i a Zdenka Merty
Peklo. Na ‰álek... polévky pﬁi‰la po jedné ze
zkou‰ek pﬁedstavitelka Lucie Paulové Hanka
Holi‰ová.
Kterou ze sv˘ch dosavadních rolí máte nejradûji?
To je tûÏké, mám ráda v‰echny role, které jsem
dûlala. Ale opravdu hodnû ráda mám Alenu
v Noci na Karl‰tejnû, kterou hraji v Praze
v karlínském divadle, a neãekanû jsem si
stra‰nû moc oblíbila Sukie v âarodûjkách
z Eastwicku.
Tuto roli jste ale od zaãátku nehrála. Za koho jste pﬁezku‰ovala?
Nebylo to pﬁezku‰ování v pravém slova smyslu. Teì hrajeme Sukie ãtyﬁi: Alenka Antalová,
Jitka âvanãarová, Radka Coufalová a já. Bylo
to ale kvÛli tomu, Ïe Alenka otûhotnûla, tak aby
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to nûkdo pokryl. Byla to rychlovka, ani jsem to
moc nezkou‰ela, mûla jsem na to deset dní.
Ale podaﬁilo se mi to nadrtit a postupem ãasu
jsem si v tom zaãala nacházet to svoje.
O ãem bude pﬁipravovan˘ muzikál Peklo,
kter˘ má premiéru 17. ﬁíjna?
No, o pekle. O tom, Ïe kaÏd˘ má svoje vlastní
peklo.
Jakou roli v Pekle budete mít vy?
Hraji jednu ze dvou sester. V pﬁíbûhu vystupují
dvû sestry, taneãnice, Lena a Lucie. Ty jsou na
sebe stra‰nû navázané, mají se moc rády, Ïijí
jedna pro druhou, zkrátka jsou jako dvojãata.
Jdou na taneãní konkurz, a zatímco Lena vyhraje, Lucii se to nepodaﬁí. Tím se jejich cesty
rozcházejí. Lena stoupá strmû vzhÛru a dostává se do nejlep‰í spoleãnosti, Lucie padá na
dno a stává se souãástí squatterské bandy, kde
potkává feÈáka Toma. Dál je ten pﬁíbûh je‰tû
komplikovanûj‰í a zamotanûj‰í, ale to bych uÏ
nerada prozrazovala.
Co v‰echno vám práce na roli dává?
Pro mû je tahle role v˘zva pﬁedev‰ím po pohybové stránce. To, co Lena a Lucie tanãí spoleãnû, vychází z klasického tance, ale kdyÏ potom
Lucie spadne mezi squattery, tak tam se tanãí
street dance. TakÏe je to velmi pestré a já pﬁitom poﬁádnû neumím ani jedno. Ani klasiku,
protoÏe jsem studovala ãinohru a tanci jsme se
moc nevûnovali, a street dance taky ne, i kdyÏ

je mi moÏná tro‰ku bliÏ‰í neÏ ta klasika. Ale zjinedûlají. Vût‰inou se role obsazují typovû, kdyÏ
stila jsem, Ïe i to málo, o ãem jsem si myslela,
reÏisér nûkoho zná nebo si vybere nûkoho oÏe ze streetu znám, tak neznám. Pod vedením
vûﬁeného, nebo mají divadla své stálé soubory.
choreografky Leony Kvasnicové, která s námi
Tak jsem dûlala konkurzy do muzikálÛ. Kam
street dance dûlá, na v‰echno teprve pﬁicházíjsem se dostala, tam jsem hrála – v Praze,
me, v‰echno se uãíme.
v Brnû i Bratislavû.
V Mûstském divadle jsem taky hrála jako exterJak moc je pro vás role Lucie Paulové nánistka a pak jsem sem dostala nabídku. A teì
roãná?
jsem tady a je to fajn, protoÏe mám moÏnost úJe nároãná právû proto, Ïe se necítím b˘t taãastnit se opravdu rÛznorod˘ch projektÛ huneãnicí. Ze sloÏek taneãní, pûvecká a herecká
je mi ta taneãní nejménû blízká,
i kdyÏ ji mám ráda, ale nemám v tom
velkou praxi, takÏe mám tro‰ku
strach. Ale zatím mû to stra‰nû baví
a práce s hlavní choreografkou celého projektu Lucií Holánkovou je úÏasná. Má neskuteãn˘ cit pro herecké
debního divadla, jaké se jinde v republice neakce, vychází nám vstﬁíc a snaÏí se, aby nám
dûlají. Napﬁíklad v Praze je muzikálov˘ trend
ten pohyb taky slu‰el, coÏ je dÛleÏité. Abychom
tro‰ku jin˘. Je to o tom, Ïe souãasné popové
se mohly postavit vedle na‰ich taneãníkÛ prohvûzdy vyjdou na forbínu, odzpívají si to svoje
fesionálÛ a nevypadaly jako úplné dﬁevo. A náa zase odejdou, a muzikál jako takov˘ má b˘t
roãné je u toho v‰eho je‰tû zpívat.
pﬁece o nûãem jiném. Dûlala jsem i ãinohru, ale
To musí b˘t nûkdy k neud˘chání...
v˘raznû ménû, a musím ﬁíct, Ïe mi dost chybí.
Lucie se s námi radí, jestli nám nûkter˘ pohyb
Ale doufám, Ïe není v‰em dnÛm konec.
pﬁi zpívání nevadí a snaÏíme se najít kompromis. V opeﬁe by to asi ne‰lo, tam potﬁebují oJak se vám v létû líbilo ve ·panûlsku? A jak
pravdu velkou dechovou oporu, coÏ znamená
jste se líbili ·panûlÛm s pﬁedstavením The
minimum pohybu. Mikroporty jsou na‰e velká
Stars of Musical?
v˘hoda.
Chvíli jsem litovala, Ïe si díky zájezdu ukrátím
uÏ tak hodnû krátké prázdniny, ale nakonec
Ale i tak to musíte odzpívat.
jsem byla moc ‰Èastná, Ïe jsem jela. Byli jsme
No urãitû, jednoduché to není.
tam tﬁi t˘dny, bylo to stra‰nû pﬁíjemné, dobrá
âetla jste Danteho BoÏskou komedii?
parta, jen poãasí nám nevy‰lo. Na to, Ïe jsme
Ne. MoÏná na ‰kole, ale nepamatuji si to.
byli ve ·panûlsku, bylo dost o‰klivû. Ale je tam
TakÏe asi ne.
úÏasné publikum, pohodové, uvolnûné.
Na Janáãkovû akademii jste vystudovala ãiZaujalo mû, Ïe lidé chodili zadarmo, pﬁedstanoherní herectví. Jak jste se dostala k muzivení platilo vÏdy mûsto, takÏe pﬁi‰el kaÏd˘, kdo
kálu?
chtûl. Vût‰inou jsme hráli venku, na námûstích,
VyrÛstala jsem v divadelní rodinû. Byla jsem
coÏ samo o sobû je jiná atmosféra.
ãasto na zkou‰kách operet, oper nebo baletu,
moc mû to bavilo a mûla
jsem k tomu vÏdycky
blízko. Ale rodiãe mû
k divadlu nikdy systematicky nevedli. Po studiu
na pedagogické ‰kole
mû pﬁijali na ãinohru –
na muzikál mû nevzali,
snad proto, Ïe jsem se
nikdy nevûnovala právû
tomu zmiÀovanému tanci. Pﬁi studiu ãinohry
jsem poﬁád ráda zpívala.
Ne nûjak cílenû, ale
vÏdycky jsem chtûla dûlat obojí – i ãinohru,
i muzikál. Po ‰kole jsem
tím pádem chtûla b˘t na
volné noze, abych si
S Jitkou âvanãarovou
mohla zkusit v‰echno.
na praÏském âarodûjnickém veãeru
Ale na volné noze se ãinoherní konkurzy moc

NENAHRADITELNÍ
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Máte zku‰enost s hraním v televizním seriálu. V ãem je nejvût‰í rozdíl od divadla?
Je to urãitû jiná disciplína, jiné herectví. Pro mû
je to obrovská zku‰enost a jsem tomu hroznû
ráda, i kdyÏ samozﬁejmû registruji, Ïe spousta
m˘ch hereck˘ch kolegÛ hraním v seriálu pohrdá. Naprosto nechápu proã, protoÏe je to práce
jako kaÏdá jiná. Kdybych ãekala na krásnou,
vysnûnou filmovou roli podle mého gusta, tak
se tﬁeba taky nemusím doãkat. A jak jinak se
ãlovûk má tohle ﬁemeslo nauãit?
Nûkdo tím pohrdá, ale z televize mÛÏete oslovit mnohem více divákÛ, neÏ kolik by kdy
pﬁi‰lo do divadla.
Nedávno jsem zpívala na nûjaké akci a lidé,
kteﬁí mû znali jen z televize, byli úplnû v ‰oku,
Ïe mû sly‰eli zpívat. V‰ichni vás mají v povûdomí jako seriálovou sestﬁiãku a jsou pﬁekvapení, Ïe mÛÏete dûlat i nûco úplnû jiného.
Nepﬁíjemné je, Ïe nás takhle
nûkdy ‰katulkují i lidi z branÏe.
Ale o to více potû‰í, kdyÏ vám
nûkdo dá nûjak˘ protiúkol, nûco nového, zajímavého.
Je pravda, Ïe nûkteﬁí herci
jsou takhle za‰katulkovaní
velmi silnû – napﬁíklad Pavel
Li‰ka.
Toho se dûsím, protoÏe mám
ráda, kdyÏ je práce rÛznorodá.
Hroznû nerada bych zÛstala
nûkde za‰katulkovaná v jednom typu.
To se vám snad nestane.
Dûláte muzikál, hrajete v seriálu, zpívala jste i ‰anson.
Jsem za to ‰Èastná a je to asi
díky té volné noze. SnaÏila
jsem se dûlat vûci, které mû
6

baví, ale taky vûci,
které by mû uÏivily.
A díky tomu byla práce rÛznorodá. Bylo to
tedy nároãnûj‰í (a poﬁád je) to v‰echno stíhat a skloubit. V jednom období jsem mûla pocit, Ïe nedûlám
nic poﬁádnû a v‰echno poloviãatû, a to nemám ráda. Ale z ãasov˘ch dÛvodÛ to jinak ne‰lo. Bylo to nároãné a mûla jsem
z toho nervy, takÏe to
samozﬁejmû odneslo
i zdraví.
Co mÛÏete ﬁíct o filmu Anglické jahody,
kter˘ bude mít v ãesk˘ch kinech premiéru v listopadu?
Moc o tom nemám co prozradit, protoÏe jsem
v tom filmu hrála jen úplnû malinkou roliãku.
Sly‰ela jsem poprvé, Ïe se tûmhle rolím údajnû
ﬁíká kamej. AspoÀ reÏisér Vladimír Drha se mû
zeptal, jestli bych mu do filmu neudûlala kamej.
To je nûco mezi hlavní rolí a kﬁovím?
Ne. Kamej pr˘ je, kdyÏ filmem probûhne nûkdo,
kdo se dá povaÏovat za „známou osobnost“.
Nás kamejí tam bylo víc, napﬁíklad Sandra
Pogodová nebo RosÈa Novák. Bylo to krátké,
ale moc pﬁíjemné, a na ten film jsem moc zvûdavá.
Dokázala byste zpívat bez hraní?
Obãas zpívám na rÛzn˘ch koncertech, taky
‰ansony byly spí‰ o zpûvu neÏ o hraní, ale Ïivit
se jen zpûvem bych asi nedokázala.
Neuspokojovalo by mû to a nebavilo. Nebo bavilo, ale jedinû na stﬁídaãku s divadlem.
Foto: jef Kratochvil

MIROSLAV MELENA
O ZÁKLADNÍCH VùCECH

jef

Je to otázka my‰lení, otázka filozofie,
otázka toho, o co vlastnû bûÏí, to je to
nejtûÏ‰í, protoÏe vlastnû do dne‰ka nikdo poﬁádnû nevysvûtlil a nepﬁi‰el na to,
jak to vlastnû je, kde se to v‰echno vzalo, k ãemu je to dobr˘, jak vzniknul Ïivot
a tohle je, myslím, dost závaÏná vûc a v
podstatû i to divadlo, ke kter˘mu jsem se
upsal, tyhlety vûci má poﬁád v repertoáru, Ïe poﬁád bûÏí v pozadí, v podtextu
v‰ech tûch aktivit, kter˘ to divadlo zpracovává, tak poﬁád tyhlety otázky tam nûkde v pozadí jsou. A je to o tom, Ïe vlastnû
do dne‰ka nebyl nikdo schopen to bezrozpornû a naprosto vûrohodnû vysvûtlit a i
sám ten Sokrates, kdyÏ ﬁíkal, Ïe pﬁestoÏe bylo o nûm napsáno v Delfách, Ïe je to nejmoudﬁej‰í ãlovûk na svûtû, on sám ﬁíkal, Ïe ví, Ïe nic neví, ale on tím nechtûl dát na
srozumûnou, Ïe je hloupej, ale on tím vlastnû vyjádﬁil to, Ïe ty nejzákladnûj‰í vûci do
dne‰ka nejsou objasnûn˘, nejsou jasn˘. A tím je vlastnû celá ta existence ãlovûka
postavená do takov˘ zvlá‰tní role, protoÏe nám díky tomu chybí ten pevnej bod, kterej hledal taky ten Archimédes - kvÛli t˘ mechanice - tak my nemáme zase ten pevnej bod k tomu, abychom mohli zase namûﬁit, co je správnû, co je dobﬁe, co je ‰patnû, a tenhleten pevnej bod si kaÏdej hledá podle sv˘ho, coÏ je vlastnû asi ta moÏnost, která je tam daná, ale nicménû, aby byl ãlovûk schopen nûco definitivnû s definitivní platností, s definitivním soudem ﬁíct, to tady chybí. CoÏ je ten osud nebo ten
údûl, kterej tady máme a je otázka, co ta vûda, která tyhlety vûci zkoumá, tak je otázka, jestli má vÛbec ‰anci to poznání pﬁivézt do nûjakého stádia, kdy by se o tûch
vûcech skuteãnû uÏ dalo mluvit témûﬁ s vûdeckejma v˘sledkama. Poﬁád je to na vodû a tohleto je taky pﬁíleÏitost, aby spousta v‰elijakejch podnikavcÛ pﬁi‰la s nápadem, Ïe si vymyslej urãitou teorii, Ïe vûdí, jak to funguje a vymyslej prostû nûjakej
systém a nakonec ãlovûk zjistí, Ïe je to taková dobrá metoda, jak ty lidi prostû dostat
na hák, jak je o‰idit, jak je zvládnout, jak se dostat k moci, jak rozhodovat, atakdále.
âili tohleto jsou ty základní vûci, kter˘ i dneska hejbou svûtem a jestli a jak˘ bude ﬁe‰ení, to dneska nikdo neví, ale co z toho plyne, myslím obecnû, je to, Ïe aby se ãlovûk choval slu‰nû a vûrohodnû, tak by se mûl vlastnû chovat tolerantnû. To znamená: kdyÏ nevím, jak to ve skuteãnosti je, tak nemÛÏu pﬁedstírat, Ïe vím, jak to je. Kde
se ãlovûk chce dotknout opravdu nûãeho podstatn˘ho, tak mu nic jiného nezbejvá
neÏ jít takovou tou nejsloÏitûj‰í cestou, a to je vlastnû cesta poznání, ale myslim si,
Ïe podstatn˘, a to co mû na tom je nejvíc sympatick˘, je to, Ïe se tam nedá ‰vindlovat. Îe prostû jakmile ãlovûk tro‰ku uhne od toho hledání a od takov˘ t˘ cesty k t˘
pravdû, tak je prostû namydlenej, mÛÏe dûlat, co chce, mÛÏe si pomáhat v‰ema dostupnejma prostﬁedkama, ale prostû je vedle, a ta moÏnost, Ïe to tady je, Ïe se ãlovûk pﬁiblíÏí, ta je úchvatná a projevuje se to v t˘ tvorbû v tom, Ïe ãlovûk je schopnej
na bíl˘m papíﬁe se postavit znova na nohy a vymyslet nûco, co dává nûjakej smysl.
A tenhleten pocit moÏnosti takov˘ t˘ ãist˘ tvorby, to je nûco úchvatn˘ho, a kdyÏ si to
ãlovûk dokáÏe zprostﬁedkovat, dokáÏe to poznat a nese si to tím Ïivotem, tak je to
nûco, co je naprosto neopakovateln˘ a úÏasn˘ a stojí to za ten Ïivot. To znamená,
Ïe ten Ïivot není jen ta ãekárna na tu smrt, ale Ïe je tady ta ‰ance, aby v tom ãase,
kterej je mu vymezenej, aby ten ãlovûk zaÏil tu velikost toho stvoﬁení, toho jsoucna.
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âinoherní scéna Mûstského divadla Brno
realizována dle návrhu Miroslava Meleny

V srpnu tohoto roku nás navÏdy opustil vzácn˘ kamarád a spolupracovník Mirek Melena.
Na konci roku 1994 jsme se spolu setkali v okamÏiku, kdy na‰e divadlo postihl havarijní
stav centrálního balkonu hledi‰tû tehdej‰í na‰í jediné ãinoherní scény. Divadlo bylo uzavﬁeno a v prÛbûhu pár mûsícÛ, konkrétnû v listopadu zaÏilo slavnostní otevﬁení ve zcela nové architektonické podobû, která vze‰la právû
z Mirkov˘ch pﬁedstav i jeho mimoﬁádného
vnímání divadelního prostoru. Dá se ﬁíct, Ïe
díky této úspû‰né pﬁestavbû nám také bylo
svûﬁeno vybudování Soudobé hudební scény.
Vidûl jsem více divadelních budov, které Mirek
vymyslel a v‰ude jsem byl nad‰en tím, jak˘m
zpÛsobem byl vyﬁe‰en cel˘ ten nejednoduch˘
prostor, kterému jsme uvykli ﬁíkat divadlo.
Vidûl jsem mnoho jeho divadelních v˘prav,
které byly vÏdy posvûceny jedineãností, kouzlem neopakovatelnosti... vy sami si to mÛÏete
potvrdit ze sv˘ch záÏitkÛ u nás v divadle, pro
které Mirek pﬁipravil scénické v˘pravy k legendárním inscenacím West Side Story
a Radúz a Mahulena. Svou Ïivotní domovskou
scénu pak mûl ve Studiu Ypsilon, ale i v‰ude
tam, kde se k práci scházeli talentovaní a srdeãní lidé. S Brnem byl je‰tû svázán v˘ukou
scénografie na JAMU. KdyÏ jsem byl v Praze
úãasten jeho pohﬁbu, pﬁekvapil mû Mirek znovu jak uÏ tolikrát. Svou pohﬁební ﬁeã vedl sám
samozﬁejmû z nahrávky. Pﬁedkládám vám ji
v nezmûnûném znûní na pﬁedcházející stranû,
abych vám tak je‰tû jednou pﬁiblíÏil krásného
ãlovûka Miroslava Melenu skrze jeho my‰lenky z posledních. Pomník v Brnû má v podobû
na‰í âinoherní scény a zajisté i ve va‰ich
vzpomínkách na jeho jevi‰tní kreace. âest jeho památce!
Stanislav Mo‰a

Muzikál West Side Story na scénû
Miroslava Meleny, v reÏii Stanislava Mo‰i

Foto. jef Kratochvil

Folková balada Petra Ulrycha a Stanislava Mo‰i
Radúz a Mahulena na scénû Miroslava Meleny

TURNÉ NùMECKO

ANDREW LLOYD WEBBER

EVITA
Premiere:
Stadttheater Herford 17. 10. 2008

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Choreografie: Vladimír Kloubek
Kost˘my: Andrea Kuãerová

SE ZDENKEM MERTOU
O SNESITELNÉ LEHKOSTI TVÒRâÍHO ÎIVOTA
Muzikály Sny svatojánsk˘ch nocí z roku 1991 (pﬁedtím parafráze Aristofanov˘ch Ptákovin v ND
v Praze), Bastard, Babylon, Svût pln˘ andûlÛ, premiérové provedení Bernsteinovy M‰e, muzikálová

ROZHOVOR
pohádka Zahrada divÛ, opera Ruleta, uvedená
v praÏské Státní opeﬁe. A nyní Peklo v návaznosti na
tvou pﬁedchozí spolupráci se Stanislavem Mo‰ou.
Pojem „magick˘ realismus“, kter˘ jsi nûkolikrát uvedl na konto va‰ich spoleãn˘ch dûl?
To byl spí‰ Stanislav, kter˘ o podobn˘ch vûcech
mluví a ty si nás nûkdy plete‰. Ale i já mám rád
Márgueze a celou tu jihoamerickou partu, protoÏe
vidí svût jin˘m úhlem, jako by se dívali odjinud.
Hudba je ãasto taky trochu pohled odjinud a i já
sám jsem moÏná odjinud.
Vliv mimozem‰ÈanÛ na na‰i malou planetu je nutn˘.
A to, Ïe si vás pletu, je zjevn˘ fakt. KdyÏ jsem nedávno byla dotazována, kdoÏe napsal „to Peklo“,
odpovûdûla jsem, Ïe „Morta a Me‰a“. A on je jak vidno za tím v‰ím „Márguez“. TakÏe vlastnû ne jen M &
M, ale M & M & M.
Inspirace aneb kdo zaãne – je to vÛbec dÛleÏité?
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Kdo si zaãne je vcelku fuk, zajímavûj‰í je, co se
stane potom a co z toho nakonec vzejde. To je,
jako kdyÏ po letech lidé vzpomínají, jak se seznámili, kdo komu první volal a ten druh˘ zas nevolal a proã. Nûkdy je to dojemné, jindy debilní,
ale vût‰inou je to jedno. Podstatou inspirací je
to, Ïe cosi vyvolají a Ïe se následnû nûco zvlá‰tního pﬁihodí. Ten proces je ãasto velké dobrodruÏství, nûkdy velmi zábavné, ale taky pﬁí‰ernû
svazující, vyÏadující velkou míru trpûlivosti
a disciplíny. Inspirace je ‰umiv˘ aperitiv, let mot˘la, zatímco práce na celoveãerním divadelním
pﬁedstavení jsou hektolitry tûÏkého piva a údûl
taÏného konû. Velmi dÛleÏitá je taky chuÈ psát –
mimochodem, ta kdyÏ pﬁechází, tak jsou v‰echny inspiraãní zdroje dobré, vlastnû, ﬁekl bych
funkãní, a to vãetnû nedostatku penûz, grafomanství nebo jiné psychické nemoci.
Tak aÈ ti je‰tû dlouho nevyprchá, ta inspirace, stejnû
jako nahazování ﬁemenÛ. Jsi zrozenec v b˘ku a ti
mají údûl taÏn˘ch koÀÛ v krvi.
V ãem se shodnete bezv˘hradnû, v ãem se doplÀujete navzájem, je nûco pro tebe nepﬁípustné?
Myslím, Ïe na hodnû vûcí máme podobn˘ názor,
dokonce i tehdy, kdyÏ to tak nevypadá. A vím, Ïe
to nûkdy nevypadá.
Ostatnû Peklo je také o iluzornosti a relativitû toho,
co vidíme a vnímáme, coÏ mÛÏe b˘t odli‰né od skuteãnosti samé…
O ãem je Peklo pro tebe osobnû?
KaÏdé na‰e pﬁedstavení je o touze zaÏít nûco

Zdenek Merta s ministrem
kultury Pavlem Dostálem
a principálem
Stanislavem Mo‰ou

Práce s hlasem zpûváka nebo zpûvaãky, jak s ním zachází‰? Vzpomínám tady na
Sny, Bastarda, Babylon. Jak
je tomu v Pekle?
Nejvût‰í svobodu v tomto
smyslu jsem si dovolil
v Babylonu, ov‰em mnohé
jsme v prÛbûhu zkou‰ení
z pragmatick˘ch dÛvodÛ
upravovali. Peklo je v tomto smyslu mnohem svobodnûj‰í a otevﬁenûj‰í,
myslím, Ïe herci mají dost
prostoru pro vlastní pojetí
hraní i zpívání. Já mám rád
extrémní a velmi osobní
projevy, ale v divadle s tolika alternacemi se s tímto
aspektem pracuje dost obtíÏnû.
V Pekle je díky prostﬁedí,
v nûmÏ se odehrává, a hlavním hrdinkám, hodnû
tance, tedy taneãní hudby… jaké konkrétnû?
Soudobá taneãní hudba, rÛzné styly – techno,
house, beat box a podobnû nejsou zrovna m˘m
svûtem. Pﬁesto jsme chtûli vyuÏít ‰irokého spektra hudby, která je dnes kolem nás. âást partitury
instrumentoval Igor Vavrda a spolupracovali jsme
i s Leonou Qa‰ou Kvasnicovou, kterou svût taneãní hudby zná pod jménem DJ Lucca. Doufám,
Ïe to pﬁispûje k barvitosti i dramatiãnosti pﬁedstavení.
Soudob˘ muzikál v âechách a ty jako osobit˘ tvÛrce
v nûm… V ãem je pro tebe specifická spolupráce
s interprety a instrumentalisty Mûstského divadla
Brno?
NemÛÏu samozﬁejmû hodnotit míru své osobitosti ani kvalitu své hudby a souvislost s jin˘mi
muzikálov˘mi produkcemi mû moc nezajímá.
V MdB se cítím velmi dobﬁe z rÛzn˘ch dÛvodÛ
a mnohokrát jsem o tom mluvil. V relativnû konzervativním Mûstském divadle kontinuálnû vznikají nová pﬁedstavení a nûkterá z nich jsou úÏasná a neobvyklá. To je zázrak. Standovi se podaﬁilo lidi motivovat a vytvoﬁit velmi sympatické
a pﬁíjemné prostﬁedí pro, s dovolením, práci.
A jsou zde zábavní chlapci a dûvãata. Zdá se mi

pûkného, moÏná v˘jimeãného, neopakovatelného, osobního. A o nechuti Ïít jako otrok ãehokoli – o tom pí‰u permanentnû. Zdá se mi, Ïe v‰ichni dÛvûryhodní autoﬁi pí‰ou o svém Ïivotû a já
v souãasné dobû Ïiju spí‰ v nebi neÏ v pekle.
Pravda v‰ak je, Ïe mám k dispozici vskutku hodnotné vzpomínky, do pﬁedpeklí jsem uÏ nûkolikrát nahlédl.
¤íká se, Ïe kaÏd˘ svého ‰tûstí strÛjcem. TakÏe na to
jde‰ v˘bornû. A kdyby ne, ono tû to samo nasmûruje. Nebe je fajn, hravost, láska, kum‰t, v ráji uÏ asi
bude nuda. Sem tam nakouknout do pﬁedpeklí je
ostatnû také skvûlá motivace jak pro skladatele, tak
pro ãlovûka.
Peklo dává bohaté tvÛrãí moÏnosti pro v‰echny zúãastnûné. V ãem je konkrétní v˘zvou? Je tu nûco, do
ãeho ses pustil vÛbec poprvé?
Poﬁád se do nûãeho pou‰tím poprvé. KaÏdé nové pﬁedstavení v divadle, jako je MdB, by mûlo
dávat tvÛrãí prostor v‰em, kteﬁí se práce úãastní, ov‰em kaÏd˘ toho vyuÏívá podle sv˘ch moÏností, schopností a chuti – stejnû tak já. Pﬁedstavení, které se nazkou‰í za ‰est t˘dnÛ a hraje
v nûm skoro sto lidí, neposkytuje v‰ak zásadní
prostor pro vynálezy a pokusy. Jde spí‰ o experiment mírného pokroku v mezích zákona.
V˘hodou MdB je, Ïe trochu upravujeme i ten zákon – to je provozní luxus.
Ale mnû rozumné limity
pﬁíli‰ nepﬁekáÏejí. Génius
se pozná v omezení, ﬁekl,
myslím, Goethe, aniÏ myslel na kohokoli z nás, samozﬁejmû.
Ano, byl to Goethe. VÏdycky,
kdyÏ mi nevyb˘vají finance,
vzpomenu si na nûj a hned
se vyrovnávám se situací
s dÛstojností sobû vlastní.
SoubûÏnû s tím jsem na vás
obou vÏdycky obdivovala, Ïe
vlastnû tvoﬁíte neustále,
v‰echno diskutujete, mûníte
za chodu, vylep‰ujete v poVáclav Hudeãek,
hybu. Pro autory je tento poZdenek Merta
stup kaÏdopádnû vzru‰ující,
a Zora Jandová
pro interprety zﬁejmû ménû.
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také, Ïe mû mají rádi –
tﬁeba se mnou hrají nûjakou domluvenou hru,
ale já jim to nemíním
kazit, Ïe ano?
Tvé zahraniãní cesty
v návaznosti na tvoji
tvorbu. Mnohokrát jsme
spolu na toto téma diskutovali ...
Já jsem opravdu hodnû
cestoval
–
kromû
Antarktidy jsem byl na
v‰ech
kontinentech
a vidûl jsem i mnoho
(nejen)
divadelních
pﬁedstavení. Po ãase to
v‰echno samozﬁejmû
zaãne trochu spl˘vat,
ale vybavují se mi obrázky jako v˘jevy z dûtství nebo pohlednice
z alba Kry‰tofa Kolumba. Myslím, Ïe v‰e se
nûkde ukládá a ãeká na
svou pﬁíleÏitost. Mnû
se zdá, Ïe nemá cenu nic psát, pokud ãlovûk nûco zajímavého neproÏil, ale netvrdím, Ïe to tak
mají v‰ichni. Napﬁíklad Karel May napsal slu‰né
pﬁíbûhy, aniÏ vytáhl paty z Ernstthalu, a kdyÏ uÏ
jako star˘ chlap vyjel do svûta, byl zdû‰en, Ïe to
tam vypadá úplnû jinak, neÏ myslel a hlavnû neÏ
napsal – mimochodem u toho bych chtûl b˘t,
kdyÏ pﬁijel May na Sumatru. Ale mû cestování zajímá, cítím vÛnû a vidím barvy, které neznám,
mluvím s lidmi, kteﬁí vypadají a Ïijí jinak neÏ já.
Já nejsem sbûratel záÏitkÛ, ale ony ke mnû samy

Zdenek Merta,
Petr Ulrych
a Stanislav Mo‰a

pﬁicházejí, hledají mû, a to je velká krása. Psaní
je vlastnû transformace vlastních pﬁíhod, pocitÛ
nebo snÛ do podoby, která je nûãím atraktivní
pro jiné. VÏdyÈ vyprávûní pﬁíbûhÛ je odedávna
stra‰nû zajímavé.
Jsi jeden z mála svobodn˘ch lidí, které znám. Jak to
dûlá‰?
Ani ti nevím.
A vÏdy vtipn˘ a nad vûcí, díky bohu.
Pavlína Hoggard

„MEMORY CYCLE TIME...“
V ﬁeditelském salonku zahájil reÏisér Zdenûk âernín zaãátkem záﬁí zkou‰ení komedie Yasminy Rezy KUM·T. S herci
Viktorem Skálou, Erikem Pardusem, Luká‰em Hejlíkem
a Patrikem Boﬁeck˘m. Premiéra komedie 25. ﬁíjna 2008 na âinoherní scénû Mûstského divadla Brno.

Foto: jef

16. záﬁí 2008 se uskuteãnilo pﬁi pﬁíleÏitosti oslav Dne energetikÛ kaÏdoroãní
setkání zamûstnancÛ spoleãnosti Teplárny Brno. V hledi‰ti Hudební scény
hosté zhlédli pﬁedstavení J. Dempsey a D. P. Rowe âarodûjky z Eastwicku
v reÏii Stanislava Mo‰i. Slavnostní inscenaci uvedl Petr Gazdík
a generální ﬁeditel Tepláren Brno Alexej Nováãek.
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FIFTY FIFTY
koncert vûnovan˘ Zoﬁe Jandové
U pﬁíleÏitosti v˘znamného Ïivotního jubilea Zory Jandové vás
zveme na její koncert nazvan˘ Fifty fifty, témûﬁ bilanãní prÛﬁez
tﬁicetiletou spoluprací známé zpûvaãky a hereãky a hudebního skladatele Zdenka Merty.
Na koncertu vystoupí také jejich hosté, hudební iluzionistky
Yellow Sisters a finalisté soutûÏe X Factor, skupina All X.
Spoluúãinkuje komorní orchestr brnûnsk˘ch sólistÛ.
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 vylíãil, co nového se mu pﬁihodilo. Skuteãnost si lehce pﬁibarvuje,
nûkteré vûci zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle.

HRAJEME
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 Ïivota svého dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí a sly‰í, spou‰tí se ﬁetûzec komick˘ch situací, nedorozumûní, 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.
Yasmina Reza: KUM·T
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepﬁíli‰ úspû‰ná francouzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii
pro tﬁi muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pﬁekladu 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 doby 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 jednoduchosti 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 poﬁídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznávaného 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 vÛbec 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˘.
Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pﬁedstavitelÛ ruské moderny Dmitrij
S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za pohnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm vystihl dvojí tváﬁ
nemilovaného syna Kateﬁiny Veliké, cara Pavla I. - bezskrupulózního tyrana, ﬁádící bestie, i nûÏného milence a sentimentálního snílka. Na ruskou scénu se drama dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacát˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim pﬁinutil autora odejít do emigrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûrné, psychologicky v˘stiÏné a dramaticky strhující podání pﬁízraãného ovzdu‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kﬁehkostí ãlovûka – to v‰e vytvoﬁilo z MereÏkovského hry

jeden z nejsugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná i o mimoﬁádnû silné dílo plné nadãasov˘ch dimenzí. Na pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí se i tragédie rodinná, v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tragédií.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondﬁíãek, Oldﬁich Smysl nebo Jaroslav Matûjka, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková,
Evelína Kachlíﬁová, Ladislav Koláﬁ, Jan Mazák, Viktor Skála,
Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰ nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem
a Jackovi, kteﬁí se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou 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, vycházející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou 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.
Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a: KOLOâAVA
Pﬁíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém prostﬁedí
podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel rusínsk˘ a Ïidovsk˘.
Oproti pﬁedchozím divadelním podobám je posílen právû prvek
Ïidovsk˘, bez nûhoÏ v˘povûì o prostﬁedí, v nûmÏ se „zastavil
ãas“, je nemyslitelná. A tak vedle jiÏ znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ, se v této verzi objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota chasidÛ s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ nejv˘raznûj‰ím
projevem, kter˘ se uchoval aÏ do dne‰ních dnÛ, je právû hudba.
Pochopitelnû Ïe muzikálová inscenace v baladickém hávu je nemyslitelná bez Ïivého hudebního doprovodu, o kter˘ se stará
skupina Javory roz‰íﬁená o obsazení klezmerské kapely.
Nemen‰í úlohu zde má i choreografie Vladimíra Kloubka a filmové dotáãky Dalibora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán,
Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková, Eva Jelínková nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková nebo Helena Dvoﬁáková,
Kateﬁina Jakubcová nebo SoÀa Jányová, Miroslava Koláﬁová,
Pavel Straka, Alan Novotn˘ nebo Peter Veslár nebo Jiﬁí Harnach,
Erik Pardus nebo Martin Havelka, Karel Mi‰urec nebo Zdenûk
Bure‰, Tomá‰ Sagher nebo Jakub Uliãník, Zdenûk Junák nebo
Ladislav Koláﬁ, Jiﬁí Tomek a dal‰í.
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, Martin
Havelka nebo Karel Jansk˘, Zdenûk Bure‰ nebo Jiﬁí Tomek,
Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláﬁ, Eva Jelínková nebo
Miroslava Koláﬁová, Zdena Herfortová nebo Libu‰e Billová, Eva
Gorãicová, Robert Jícha nebo Igor Ondﬁíãek, Erik Pardus a dal‰í.
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: SVùT PLN¯ ANDùLÒ
Hlavní hrdina Jan se sv˘m tragick˘m osudem poznamenan˘m
záÏitky z mládí a první láskou pﬁece jen nakonec dojde
k Ïivotnímu smíru. Zásluhu na tom mají jak ti, které miloval, tak
i jeho andûl stráÏn˘, kter˘ nad ním bdûl v jeho krizov˘ch
okamÏicích. Svût pln˘ andûlÛ bdí nad hrdinou, ale v obrazném
smyslu nad v‰emi, kteﬁí se pot˘kají s nástrahami svého Ïivota.
Dûj nás uvede také do svûta hudby a kabaretu. Oboji vtiskuje
celému pﬁíbûhu kouzlo magiãnosti.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Stano Slovák nebo Jan Apolenáﬁ, Robert Jícha, Petra
Jungmanová, Jana Musilová, Markéta Sedláãková, Alena
Antalová nebo Zora Jandová nebo Irena Budweiserová, Tomá‰
Sagher, Karel Jansk˘ nebo Josef Jurásek, Eva Gorãicová nebo
Miroslava Koláﬁová a dal‰í.
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Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Yasmina Reza
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Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
Yasmina Reza

C2

Kum‰t

Yasmina Reza

A3

Yasmina Reza

C4

Kum‰t
Kum‰t

Georges Feydeau

Brouk v hlavû
Yasmina Reza

A6

Kum‰t

Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Leo‰ Janáãek

Její pastorkyÀa

Hudební fakulta JAMU

Brandon Thomas

Charleyova teta

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

E7

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koloãava

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
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Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
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Yasmina Reza
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Georges Feydeau
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A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)

A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)
A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek
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A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

AB2
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Koncert vûnovan˘ narozeninám Zory Jandové

Fifty fifty

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Svût pln˘ andûlÛ

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
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The Stars of Musical
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J. Dempsey, D. P. Rowe
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Zahrada divÛ
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Zahrada divÛ
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J. Offenbach
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Mam’zelle Nitouche
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Michal Isteník,
Pavla Vitázková
v inscenaci
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi,
reÏie:
Hana Bure‰ová

Zájezdy: 2. prosince hostuje Mûstské divadlo Brno
s operetou Orfeus v podsvûtí v Táboﬁe a 14. prosince s muzikálem Cikáni jdou do nebe ve Zlínû.
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S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

veﬁ. generálka

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

A5/AB5

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

premiéra, P

Snûhurka
Snûhurka
Snûhurka

Benefiãní koncert

Advent, andûlé a dûti po‰esté
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

A1/AB1

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

A2/AB2

Snûhurka
Snûhurka

A. Lloyd Webber, T. Rice

zakoupeno

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

zakoupeno

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka

A. Lloyd Webber, T. Rice

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
A. Lloyd Webber, T. Rice

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
A. Lloyd Webber, T. Rice

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar
A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar

A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar

A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar
Vánoãní koncert

Hana a Petr Ulrychovi & Javory
Vánoãní koncert

Hana a Petr Ulrychovi & Javory
Vánoãní koncert
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S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka
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Snûhurka

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka

A6/AB6

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka
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Snûhurka

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche
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THE STARS OF MUSICAL
Po nûkolikaletém mimoﬁádnû úspû‰ném uvádûní, po více neÏ
dvoustovce diváky nabit˘ch repríz, po nûkolika desítkách zahraniãních turné - to v‰e s pﬁedstavením „Golden Broadway –
Muzikály z Broadwaye“, pﬁichází Mûstské divadlo Brno s nov˘m
projektem „The Stars of Musical“ v reÏii Petra Gazdíka.
Více neÏ 10 tisíc divákÛ mûlo moÏnost vidût nové koncertní pﬁedstavení „The Stars of Musical“ pﬁi jeho premiéﬁe bûhem letního
turné ve ·panûlsku. Vzhledem k mimoﬁádnému úspûchu a ovacím ‰panûlského publika jsme se rozhodli pﬁedstavit tento nov˘
projekt také divákÛm v Brnû.
Populární sólisté MdB Vás zavedou do svûta nejslavnûj‰ích muzikálÛ - Chicago, Cabaret, Sweet Charity, Jesus Christ Superstar
a dal‰ích…

HRAJEME
Poprvé „na Ïivo“ budete moci zhlédnout divadelní podobu filmového „Tango de Roxan“ z legendárního filmu Moulin Rouge, ãi
závûreãnou píseÀ doposud uvádûnou jen ve ‰panûlsk˘ch zemích - „Amigos para Siempre“!
Scény z muzikálÛ, které jste dosud nevidûli, energií nabité choreografie, emotivní v˘kony v‰ech hercÛ, zpûvákÛ, taneãníkÛ a
hudebníkÛ – na to v‰e se mÛÏete tû‰it pﬁi novém pﬁedstavení na‰eho divadla - „The Stars of Musical“!
ReÏie: Petr Gazdík
Úãinkují: Marta Prokopová, Mária Lalková, Johana Gazdíková,
Jana Musilová, Milan Nûmec, Hana Holi‰ová, Luká‰ Vlãek,
Du‰an Vitázek, Jana Musilová, Karel ·karka, Petr Gazdík,
Gabriela Karmazínová, Hana Kratochvilová, Pavla Princová, Eva
¤ehÛﬁková, Vendula ·eráková, Michal Matûj, Radek Novotn˘,
Robert Rozsochateck˘
John Dempsey, Dana P. Rowe:
âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na tﬁi filmové pﬁedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na Cher ãi Michelle Pfeiffer
a Susan Sarandon - znudûné Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku
v New England? Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pﬁiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokonalého – zábavného,
inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack
Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého
producenta Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice John Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana Rowe
(hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálového pﬁíbûhu s vtipn˘mi texty
podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, která úspû‰nû
vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány
s patﬁiãnou ironií i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéﬁe 18. 7. 2000 v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic klasického broadwayského muzikálu,
které rozvíjí do vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej
uvádí v pﬁekladu Jiﬁího Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Ivana
VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana Musilová,
Johana Gazdíková nebo Markéta Sedláãková, Hana Holi‰ová
nebo Radka Coufalová nebo Jitka âvanãarová, Krist˘na ·ebíková nebo Marta Prokopová, Igor Ondﬁíãek nebo Milan Nûmec,
Lenka Bartol‰icová nebo Michaela Fojtová nebo Zuzana
Maurery, Kateﬁina Krejãová nebo Mária Lalková, Jakub Uliãník
nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Tomá‰ Sagher, Monika
Svûtnicová, Martina Severová, Magda Vitková a dal‰í.
Spoluúãinkuje Orchestr Mûstského divadla Brno.
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: ZAHRADA DIVÒ
Starodávná legenda o vûãném boji dobra se zlem se stala
pﬁedlohou pro nové hudebnû divadelní dílo autorské dvojice
Merta-Mo‰a, která stála na poãátku novodobé historie
Mûstského divadla Brno. Sny svatojánsk˘ch nocí, BASTARD,
Babylon a Svût pln˘ andûlÛ – co titul, to jiná inscenace, av‰ak
v‰em byla spoleãná touha po hledání ztracené mezilidské
harmonie, touha formulovat to nejdÛleÏitûj‰í, co ãiní na‰e lidské
Ïivoty smyslupln˘mi – aÈ je to láska, vûdûní, poznání, tolerance
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... to v‰e ve formû hudebního divadla. Tentokrát to bude
pohádka, které se dostalo technick˘m vybavením nové divadelní
budovy zcela v˘jimeãn˘ch inscenaãních moÏností. Autoﬁi
tentokrát ve svém zápase o vítûzství ¤í‰e dobra chtûjí vyuÏít
kromû krásy hudby, slova, tance a jevi‰tní fantazie i pomoci
divákÛ – dûtsk˘ch i dospûl˘ch.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Erik Pardus nebo Jan Mazák, Alena Antalová nebo Ivana
VaÀková nebo Michaela Horká, Pavel Kunert, Mária Lalková,
Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán, Alan Novotn˘ nebo Tomá‰
Sagher nebo Jakub Uliãník, Jan Apolenáﬁ nebo Ladislav Koláﬁ,
Radka Coufalová nebo Lenka Janíková, Ján Jackuliak nebo
Oldﬁich Smysl a dal‰í.
Úãinkuje dûtsk˘ sbor a orchestr Mûstského divadla Brno.
Jacques Offenbach: ORFEUS V PODSVùTÍ
Málokteré dílo se mÛÏe pochlubit tak nesmrteln˘m evergreenem
jako OffenbachÛv Orfeus v podsvûtí. Opereta, která se vrací na
repertoár hudebních divadel s Ïeleznou pravidelností vesmírné
komety. Offenbach sám nepochybnû nezam˘‰lel napsat kapitolu
v dûjinách hudby. Jeho cílem bylo pﬁedev‰ím bavit. Byl ﬁeditelem
operetní scény a v té dobû uÏ evropsky uznávan˘m autorem
mnoha operet a vaudevillÛ. Orfeus v podsvûtí je také spí‰e hudební revue. Ale zaznûl v nûm poprvé slavn˘ kankán. Tanec, kter˘ dobyl svût, vytvoﬁil svébytn˘ taneãní styl a ovlivnil vkus hudebního publika témûﬁ na celé století. JestliÏe se dnes vrací tato
slavná opereta také na brnûnská divadelní prkna, pokusíme se uvádût ji tak, jak to zam˘‰lel i Offenbach. Aby nejen bavila sv˘mi
hudebními pÛvaby, ale také tím, Ïe dokáÏe reagovat na souãasnost. S tímto úmyslem koncipoval Orfea i sám autor hudby a jeho libretisté. Spoleãnû si dûlali legraci z vûcí pov˘tce smrtelnû
váÏn˘ch tak, Ïe se paﬁíÏské publikum bavilo a baví se v podstatû dodnes. Orfeus totiÏ ve své vlasti opou‰tí jevi‰tû málokdy.
Brno tak splácí dluh Offenbachovi a zároveÀ nabízí milovníkÛm
lehãí múzy bohatou hostinu z prostﬁeného stolu nesmrteln˘ch
melodií, dobrého zpûvu a zábavného tance.
ReÏie, úprava, choreografie: Gustav Skála
Hrají: Petr Gazdík nebo Miloslav âíÏek, Igor Ondﬁíãek, Magda
Vitková, Karel Pajer nebo Richard Samek nebo Michal Klamo,
Robert Jícha nebo Michal ·ebek, Jiﬁí Hork˘ nebo Rastislav
Gajdo‰, Kvûtoslava Ondráková nebo Vladimíra Spurná, Martina
Severová, Vûra Pochylá nebo Hana Horká a dal‰í.
Spoluúãinkuje Orchestr Mûstského divadla Brno.

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 ten poslední - pohádkov˘ muzikál „Zahrada divÛ“ i první – muzikálová féerie
„Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hrají dodnes. Tentokrát autoﬁi pﬁipravili muzikálovou trilogii s názvem Osudová komedie. První
díl Peklo, stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m originálním dílem ze souãasnosti a souvislost s legendární Danteho básní je
pouze okrajová. 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 bohat˘ 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 David nucen 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 existence,
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 Marta Prokopová nebo SoÀa Borková, Petr
Gazdík nebo Stanislav Slovák, Jan Apolenáﬁ nebo Martin
Havelka nebo Petr ·tûpán, Alena Antalová nebo Zora
Jandová, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor Ondﬁíãek
nebo Jiﬁí Zmidloch a dal‰í.
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................................................................
Na druhé stranû anketního lístku vyplÀte své jméno a adresu
................................................................

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

Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

D. MereÏkovskij: Smrt Pavla I.
L. Bernstein a spol.: Jazz Side Story
D. De Silva, J. Fernandez, J. Levy, S. Margoshes: FAME (Cesta za slávou)
Z. Plach˘ a J. ·imáãek: Deník krále
Stendhal, M. Uhde, M. ·tûdroÀ: âerven˘ a ãern˘
B. Thomas: Charleyova teta
P. Shaffer: Equus
K. Gärtner, E. Bryll: Jáno‰ík aneb Na skle malované
E. Rovner: Vrátila se jednou v noci
F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud: Mam’zelle Nitouche

2007/2008

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

TRAKA¤E S KNIHAMI
Pokud bude Ïít lidstvo, budou s námi taky obrazy Leonarda da Vinci,
Albrechta Dürera, El Greca, Pabla Picassa, Josefa ·ímy i Jacksona
Pollocka, abych uvedl aspoÀ nûkolik jmen z té dlouhé ﬁady, která –
pﬁedstavuju si – nás bude provázet i vesmírem, jestli se nám jednou
podaﬁí odváÏnû se rozprsknout po celé galaxii. Ty obrazy jsou totiÏ
na‰im nesmrteln˘m zrakem, jimi se díváme na skuteãnost kolem
nás i hlubok˘mi trhlinami do sv˘ch niter a ten zrak nestárne a nehrozí mu zákal ani ‰eroslepost. A tady je právû rozdíl mezi v˘tvarn˘m umûním a literaturou. Básnû, povídky a romány by taky moc rády aspirovaly na nesmrtelnost. JenÏe nemají ‰anci. Jak praví
F.X.·alda v eseji O takzvané nesmrtelnosti díla básnického: knihy
tûch, kteﬁí byli pﬁesvûdãeni, Ïe se sv˘mi díly uãinili nesmrteln˘mi, teì
„Ïerou my‰i v knihovnách a kromû nûkolika odborníkÛ filologÛ neãte
je uÏ nikdo, veliké je dnes mlãení o nich.“
Tou nejnápadnûj‰í pﬁíãinou je nesrozumitelnost jazyka básníkÛ
vzdálen˘ch od nás uÏ tﬁeba jen dvû tﬁi století. Ale t˘ká se to i celého
repertoáru literárních prostﬁedkÛ, které taky, stejnû jako jazyk, prochází neustál˘m v˘vojem. Balzakova dÛkladná popisnost nám dnes
pﬁijde obludná a z velk˘ch Homérov˘ch eposÛ dnes Ïije uÏ jen rÛznû exploatovaná fabule, tedy jen dobrodruÏn˘ pﬁíbûh, jehoÏ pÛvodní homérské zpracování je pro nás uÏ nehoráznû tûÏkopádné.
¤eknete, Ïe i obrazy stárnou a musí b˘t restaurovány. Ale to
mluvíte o nûãem naprosto jiném, totiÏ o materiálu, ne o vnitﬁní struktuﬁe. Mistr TﬁeboÀského oltáﬁe si pﬁenesl svou nesmrtelnou krásu
pﬁes ‰est století, které nás dûlí od vzniku jeho obrazÛ, pﬁiãemÏ v˘tvarné prostﬁedky mezitím pro‰ly znateln˘m v˘vojem. Napﬁíklad zobrazování perspektivy a vÛbec prostoru zaznamenalo nápadnou
zmûnu a ctiÏádostí v˘tvarného umûní svého ãasu bylo a uÏ zase
dávno není co nejvûrnûji „fotografovat skuteãnost“. V˘tvarné umûní
v posledních tﬁech stoletích, to je dlouh˘ sled radikálních promûn,
a pﬁesto jsou nám dávní Mistﬁi stále blízcí, srozumitelní, jejich vidûní
nezestárlo a je naprosto rovnocenné souãasn˘m malíﬁsk˘m prostﬁedkÛm. Tady nesmrtelnost funguje spolehlivû.
Koncem sedmdesát˘ch let jsem bydlel v Brnû na ¤ímském námûstí. V tom ãase se tam je‰tû zelenaly dva javory, hereãka Vlasta
Fialová chodívala pod nû venãit psa a esenbáci tam rozhánûli ble‰í
trhy, na které taková krojovaná babka vozívala na trakaﬁích knihy.
(Koupil jsem od ní za babku kniÏní klenot, váleãné vydání románu
„Bel Canto“ komunisty zakázané spisovatelky Milady Souãkové.)
A v tom ãase jsem tam taky psal svÛj první román v rozpadávajícím
se domku (s poschoìov˘m gotick˘m sklepením), kde tenkrát bydlel
taky malíﬁ Jan Zuziak. A na druhém konci ¤ímského námûstí zas
stál vysok˘ ãinÏák shlíÏející dolÛ prosklenou stûnou pÛdního ateliéru
malíﬁe Jánu‰e Kubíãka. Byl jsem pravideln˘m náv‰tûvníkem v obou
ateliérech a dostal jsem tak pﬁíleÏitost konfrontovat si vznik obrazu
a literárního textu.
Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe pﬁátelství s malíﬁem je pro literáta
zlat˘ valoun v hrsti a se dvûma malíﬁi hned cel˘ zlat˘ dÛl. Jánu‰ pracoval tenkrát na obraze Anal˘za tmy a Honza maloval imaginární
portrét filozofa Jana Patoãky. Taky já jsem ve svém románû analyzoval totalitní tmu a vzdálena mi nebyla ani atmosféra Honzova obrazu. Ale zatímco já pouÏíval jako materiál pouze slova, tedy cosi virtuálního, jen mlhu a kouﬁ pﬁedstavivosti, Jánu‰ kladl na plátno jednu
hmatatelnou vrstvu za druhou a Honza dokonce vkládal do obrazu
zmaãkané kousky papíru, hrsti modeláﬁské hlíny, kousky kovu, textilu a oblázky a písek, a to v‰echno pﬁekr˘val pastózní malbou. Cítíte
ten bytostn˘ rozdíl mezi psaním a malováním? Na poãátku sice bylo slovo, ale ãlovûk je vytvoﬁen z hlíny, tady uÏ jen slovo nedostaãovalo. Nikdy jsem nebyl pﬁím˘m svûdkem Honzovy nebo Jánu‰ovy
práce, vidûl jsem jen rÛzná stadia rozdûlaného obrazu, ale ani
Honza, ani Jánu‰ nepovaÏovali za nutné otáãet pﬁede mnou plátno
ke zdi anebo pﬁehodit pﬁes nû rou‰ku. Sv˘m zpÛsobem mû pak tahle setkání s „rozepsan˘mi obrazy“ iniciovala k zálibû v autorsk˘ch
ãteních ze sv˘ch rozepsan˘ch románÛ.
Román nevymyslím u psacího stolu, pﬁedchází mu dlouhé bloudûní po mûstû anebo nûkde v lesích, pﬁiãemÏ mám co dûlat, abych
nevráÏel do stromÛ ãi do lidí, protoÏe jsem soustﬁedûn na pﬁíbûh, co
se ve mnû vynoﬁuje, a na kousky dialogÛ, které mi pﬁi chÛzi naska-
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kují. Honza postupoval naprosto jinak. KaÏdému jeho obrazu pﬁedcházel kousek jeho zbûsilého Ïivota, myslím, Ïe aÏ na sám práh destrukce
sebe i druh˘ch. A teprve po tomhle divokém ﬁádûní zaãal soustﬁedûnû
malovat. Jánu‰ovi zas úplnû postaãila pû‰í cesta z jeho bytu na
Botanické do toho ateliéru na Franti‰kánské, staãil mu tenhle kaÏdodenní stereotyp, aby uvolnil kaÏdodenní imaginaci.
Smutné na tom v‰em je jen jediné: obrazy, které Jánu‰ a Honza namalovali, jsou prostû nesmrtelné, kdeÏto z mého románu zÛstanou po
tﬁech stovkách let jen nesrozumitelné chuchvalce vût a vstoupit do mého vyprávûní bude znemoÏnûno uÏ doãista muzeálními slovesn˘mi prostﬁedky, které ãtenáﬁe jen niãemnû otráví. S tímhle vûdomím se mi nûkdy ve zl˘ch chvílích stává, Ïe jdu nahoru do pokoje, kde mi visí
ZuziakÛv obraz, a vypláznu na nûho jazyk, abych udûlal totéÏ o chvíli
pozdûji pﬁed obrazem Kubíãkov˘m. Nepﬁinese mi to sice Ïádnou úlevu,
ale ta by byla pro nás smrtelníky stejnû jen doãasná.
Jiﬁí Kratochvil

Mûstské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410
......................................................

ZRCADLENÍ
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e-mail:

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

Adresa:

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

Jméno:

Zde, prosím, vyplÀte následující údaje:

Anketní lístek
za‰lete na adresu divadla nebo vhoìte,
prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2008.
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NEP¤EHLÉDNùTE!
DERNIÉRA ZAHRADY DIVÒ
14. listopadu v 18.00 a 15. listopadu v 15.00
mÛÏete naposledy na Hudební scénû zhlédnout muzikál ZAHRADA DIVÒ Stanislava Mo‰i
a Zdenka Merty.

U pﬁíleÏitosti v˘znamného Ïivotního jubilea
Zory Jandové vás zveme na její koncert nazvan˘ FIFTY FIFTY, kter˘ uvádíme na âinoherní
scénû 26. listopadu v 19.30. Spoluúãinkují
Zdenek Merta, Yellow Sisters & All-X.

MARTIN HAVELKA, ZPÍVAJÍCÍ HEREC,
¤EZBÁ¤, ZLATOKOP, POTÁPùâ, FOTOGRAF, KYNOLOG A NÁâELNÍK KMENE
SIOUXÒ PRO âR
Jmenoval jste se náãelníkem kmene
SiouxÛ pro âR, Kulhav˘m jelenem. Co se
vám na indiánské etice líbí?
Pravda, ve které je síla. Jsem náãelníkem
svého kmene, kter˘m se mi stala moje rodina, a celá republika má jiné náãelníky, kteﬁí
s etikou nestrávili ani dva úplÀky.
Pro své kolegy jste tedy jiÏ léta indiánsk˘
náãelník, kde jste na takovou ptákovinu
pﬁi‰el a jak ãasto spáváte ve wigwamu?
Nikdy jsem nebyl organizován v masov˘ch
sdruÏeních v‰ech typÛ a jednoho dne mi to
pﬁi‰lo líto, a tak jsem se rozhodl, Ïe filozofie
indiánÛ je mi nejbliÏ‰í a Ïe si takové sdruÏení
vymyslím, a stal jsem se náãelníkem kmene
siouxÛ Kulhav˘m jelenem a sdruÏením se mi
stala rodina a pak se otevﬁela oblaka a velk˘
Wakantanka mi ﬁekl; jdi na to a narodila se
nám Letní louka, tedy Emilka a wigwamem je
nám uÏ na vûky dÛm v Radosticích, kam jsme
se s cel˘m kmenem nedávno pﬁestûhovali.
Kde máte uloÏenu d˘mku míru?
Tu nosím stále u sebe a záleÏí jenom na okolnostech, co do ní nacpu.
Své 50. narozeniny jste mimo jiné oslavil
rolí Darryla v muzikálové komedii âarodûjky z Eastwicku. Hrál jste skvûle a obecenstvo to ocenilo. Jak moc je pro va‰i práci
dÛleÏit˘ potlesk?
Potlesk je nejvy‰‰í formou ocenûní herecké
práce, stává se nezbytnou drogou, která dodává sílu k vytvoﬁení dal‰ího umûleckého díla, které bude pﬁiná‰et dal‰í potlesky.
Tabulky, které herce oceÀují kaÏd˘ mûsíc
o v˘platû, jsou dobré akorát na zaplacení sloÏenek a nûkolik rolí toaletního papíru navíc,
ale ten potlesk, ten potlesk je k nezaplacení…
Za mnou sedûlo pﬁi pﬁedstavení
10 mlad˘ch NûmcÛ. V˘bornû se
bavili a po pﬁedstavení skandovali a tleskali vestoje. Pokud hostuje Mûstské divadlo Brno v cizinû,
má pﬁedstavení nastudované v jazyce zemû, kde hraje?
Pokud je pﬁedstavení beze zbytku dobré, b˘vá ãasto vnímáno jako symfonie a jako takové by bylo srozumitelné i mimozem‰ÈanÛm.
A i kdyÏ to na‰e divadlo nepotﬁebuje, hovoﬁí
nûkolika jazyky.
Pokud ano, jak dlouho vám trvá nastudování role v cizím jazyce, kter˘ ovládáte,
a jak dlouho v jazyce, kter˘ neznáte?
Obojí v porovnání k ãasu nastudování role v ãeském jazyce?
FaktorÛ, které ovlivÀují studium role v cizím

MARTIN
HAVELKA
jazyku je nûkolik, pﬁedev‰ím individuální vyuÏívání kapacity mozku a pak ten rozhodující –
a tím je ná‰ tatínek – principál Standa Mo‰a,
kter˘ dokáÏe pﬁesnû urãit, jak rychle je tﬁeba

RODINNÉ ST¤ÍBRO
se roli nauãit, a dokáÏe pro to vytvoﬁit náleÏité
podmínky, a proto jsme divadlem svûtov˘m…
Jaká práce vás ãeká v nejbliÏ‰í dobû?
Vyrovnat se s tím, Ïe je mi padesát, dodûlat
dlaÏbu a koupelnu, nauãit se stﬁílet z luku, úspû‰nû pokraãovat ve zkou‰ení muzikálové trilogie Zdenka Merty a Standy Mo‰i „Peklo,
Oãistec a Ráj“, dvoﬁit se své Ïenû, dodûlat
seriál „Obchod se ‰tûstím“ na Slovensku, kriminálku pro dûti „Tajemství de‰Èového pokladu“ v Brnû a film „10 zpÛsobÛ lásky“ v Praze
a druÏbu se sousedy v Radosticích… je toho
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S manÏelkou Ivou

tolik, Ïe se nestaãím kolikrát ani poﬁádnû najíst…a lidi ﬁíkají, není on nemocnej? Lidi, nejsem!
Která scéna v PEKLE bude pro diváky nejpﬁitaÏlivûj‰í?
Se mnou kaÏdá…
Jak˘ smysl mûlo v kﬁesÈanské mytologii
peklo a ãím ho nahradila spoleãnost, která
ztratila víru?
Peklo je jen v˘mluvnû oznaãen˘m místem,
kde se sejdeme v‰ichni a potkáváme se tam
jiÏ za Ïiva jen tím, co dûláme, a je to peklo…
Máte dva dospûlé syny a ‰estiletou dcerku. Co s dûtmi dûláte?
Dûlám spí‰ sám, protoÏe dûti mají jiné zájmy,
snad Ïe jsme si s klukama
udûlali v˘stavu fotografií
v ¤eãkovicích na radnici
a s dcerou jsme je‰tû ve
v˘vinu,
protoÏe
chce
v‰echno, a tak tak trochu
skáãeme podle jejího rozmaru – tedy já…
Celou dobu svého Ïivota
v Brnû jste vlastnû Ïil ve
stﬁedu mûsta, jak to, Ïe
jste prchl na venkov,
pﬁed k˘m nebo pﬁed
ãím?
Útûk pﬁed civilizací byl jen
útûkem pﬁed blahobytem,
kter˘ by nás dﬁíve nebo pozdûji seÏral. Jako jak˘koliv
tabulkov˘ herec bych dﬁíve
ãi pozdûji podlehl regulovanému nárÛstu nájmÛ
a energií.
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A co Radostice. Jak se
vám tam Ïije?
Radostice, neboli Happyland, jsou tou zemí vyvolenou a v m˘ch oãích bezchybnou. Zima nás pr˘
provûﬁí. UÏ se tû‰íme.
Máte nûjak˘ opravdu oblíben˘ pﬁedmût, kter˘ jde
s vámi Ïivotem?
Je to asi blb˘, ale moje Ïena je tím prav˘m pﬁedmûtem, kter˘ jde se mnou cel˘m Ïivotem a uÏ má cenu
vybrou‰eného pÛlkilového
drahokamu.
Jak jste strávil dovolenou?
Bájeãnû! Jako dlaÏdiã, asfaltér, elektrikáﬁ, zedník, zahradník, pomocná síla, ﬁidiã drink and drive, co víc si
mÛÏe herec pﬁát?!?
Stále je‰tû hledáte v hlubinách moﬁe poklad?
Z moﬁe jsem vytahal uÏ hodnû stﬁepÛ, mám
toho pln˘ barák. Pravidelnû sázím jeden sloupeãek sportky a pak se s m˘m pokladem –
Ïenou mojí – radujeme, Ïe jsme nic nevyhráli a Ïe mÛÏeme Ïít spokojenû dál…
Kdybyste mohl v na‰í kultuﬁe nûco zmûnit,
co by to bylo?
Otevﬁel bych jeden dílec kulturního t˘pí, aby
ãerstv˘ vzduch mohl dovnitﬁ a odvanul kouﬁ
zmatku…
Pﬁedstavte si, Ïe se probudíte na opu‰tûném ostrovu a jste jeho náãelníkem. Koho

S Márií Lalkovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

byste mûl rád ve svém kmenu a proã?
Co pro vás bylo podstatné ve 30 letech?
Jack Nicholson a Marlon Brando spolu Ïili pÛl
Komu udûlat dal‰í dûÈátko a zase to odnesla
roku na opu‰tûném ostrovû. Chtûl jsem to
moje Ïena.
proÏít podobnû se svejma star‰íma kámo‰eCo pro vás bylo podstatné ve 40 letech?
ma Petrem Spálen˘m a Karlem âernochem.
Pﬁijal jsem roli Salieriho v Amadeovi
Ten jeden to vzdal a se Spálen˘m na tom prav Mûstském divadle a zaãal se pﬁedstavovat
cujeme. K padesátinám mi dal luk a ‰ípy, je to
do telefonu: „Haló, tady je herec z Brna!“
na dobré cestû…
Co je pro vás podstatné nyní, kdyÏ jste
dovr‰il padesátku?
Nemûl jste chuÈ za totáãe emigrovat, proã
jste to neudûlal?
Návrat k pﬁírodû a rodina, a potlesk v hledi‰ti…
Jó, uÏ jsem mûl jednu nohu pﬁes hranici na(red),
kroãenou a pak mi má máma ﬁekla, Ïe byfoto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
chom se tam s tûma nemocema neuÏivili, tak
jsme se na to vyprdli
a navíc v té dobû se starala o mého duchovního
otce – Gustava Opoãenského…
Jak vnímáte souãasnou
politickou situaci?
Nejsem odborník, ale je
to asi stejnû bolestivé, jako kdyÏ si vezmu na nohu
46 velikost 43. Chvíli se to
dá, ale pak je to na posrání…
Co pro vás bylo podstatné v 10 letech?
Vymûnil jsem pásáka za
S Evelínou Kachlíﬁovou
pytlík ‰umákÛ.
v muzikálu
Co pro vás bylo podCikáni jdou do nebe,
statné ve 20 letech?
reÏie: Petr Kracik
Utekl jsem k divadlu.
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MU·KET¯¤I SE PROHÁNùJÍ PO SMÍCHOVù
Smíchovsk˘ pavlaãák konce ‰edesát˘ch let se sviÏnou muzikou Beatles tvoﬁí vizuální a hudební kulisy
nové inscenace Dumasov˘ch Tﬁí mu‰ket˘rÛ.
V Mûstském divadle Brno ji vytvoﬁila reÏisérka Hana
Bure‰ová. Na první pohled bizarní míchání nejpﬁekládanûj‰í francouzské knihy v‰ech dob s ãasovû
i prostorovû nesourod˘m prostﬁedím mÛÏe vypadat
nestravitelnû. Opak je pravda. První brnûnská premiéra sezony je vtipn˘m, lehk˘m a hlavnû dÛsledn˘m pﬁetlumoãením legendární pﬁedlohy. A po romantice prahnoucí divák tady dostane nejeden bonus. Bure‰ová vlastnû propojila dva retropohledy.
Odrazila se od vlastní dívãí zku‰enosti s napínav˘m
románem. ReÏijní klíã je jednoduch˘, i kdyÏ jej ﬁada
divákÛ hned od poãátku neprokoukne. Udatné mu‰ket˘rské trio – tedy vlastnû kvarteto – vpadne na
opr˘skan˘ dvorek coby posvátní literární hrdinové

mozartovské opery Kamenn˘ host aneb Prostopá‰ník, ale také o její práci nejnovûj‰í: pÛvodní dramatizaci Dumasova románu Tﬁi mu‰ket˘ﬁi.
Otázka, která nad touto dramaturgickou volbou visí
ve vzduchu, je nasnadû: proã se vracet ke slavnému románu v nové divadelní podobû, kdyÏ má za
sebou desítky úspû‰n˘ch dramatizací i filmov˘ch
zpracování?
Odpovûì reÏisérky Hany Bure‰ové je pﬁekvapivá:
právû proto. ReÏii jde o to vrátit se k pÛvodní rozsáhlé pﬁedloze, kterou vlastnû dnes nikdo ani neãte,
neboÈ se oháníme znalostí pﬁíbûhu z filmu a televize. Návrat k originálu v‰ak ani tentokrát není návratem k archaickému divadlu, právû naopak. Nová
dramatizace odváÏnû a mnohdy aÏ ‰okujícím zpÛsobem propojuje dvû ãasové roviny: pﬁíbûh obyvatel
pavlaãového domu v âeskoslovensku na konci ‰edesát˘ch let a románové osudy hrdinÛ z Francie 17.
století. V rámujícím vyprávûní se tak reÏisérka zámûrnû vrací do doby svého dûtství, ale
také do doby, jeÏ snad alespoÀ nakrátko oÏivila ideály lidské soudrÏnosti ãi obyãejnou víru v ãest a spravedlnost. Právû tûmito ideály
koresponduje doba pﬁed nástupem normalizace s duchem inscenovaného románu, jinak v‰ak oba kódy vyprávûní zámûrnû stojí proti sobû.
Projevuje se to zvlá‰tû ve v˘tvarném ﬁe‰ení inscenace. Zatímco mu‰ket˘ﬁi a dal‰í románové postavy
vystupují v historick˘ch kost˘mech, jimÏ návrháﬁka
Samiha Maleh vtiskla podobu jako ze star˘ch kniÏních ilustrací, scéna Davida Marka zÛstává pevnû
zakotvena v kulisách konce let ‰edesát˘ch. Na scénû proto vidíme hospodu, agitaãní stﬁedisko nebo
pavlaã se spoleãn˘mi záchody a vodovodem, ale také zídky s aktuálními nápisy, jeÏ velebí Dubãeka
a povûstného Ivana posílají za Nata‰ou.
Zvolen˘ inscenaãní klíã v první polovinû inscenace
docela bezvadnû funguje, zvlá‰tû kdyÏ se postupnû
ukazuje, Ïe dívãí parta z pavlaãe my‰lenkovû souzní
s literárními hrdiny. Po pﬁestávce v‰ak inscenace
postupnû ztrácí na tempu, coÏ je dáno hlavnû tím,
Ïe reÏisérka opravdu dÛslednû trvá na tom, aby zaznûly v‰echny pro ni posvátné repliky pﬁedlohy.
TﬁiapÛlhodinové pﬁevyprávûní Tﬁí mu‰ket˘rÛ pak
souãasnû diváky nutnû unaví, a to i pﬁesto, Ïe atmosféru dynamického mládí pﬁipomínají trefnû vybrané hity skupiny Beatles.
Hereck˘ch pﬁíleÏitostí se tu nabizí mnoho, neboÈ
rozmáchlá adaptace ãítá více neÏ sedmdesát postav. âlenové souboru bûÏnû vytváﬁejí dvû i tﬁi figury, coÏ se pochopitelnû net˘ká pﬁedstavitelÛ hlavních rolí. Michal Isteník jako d`Artagnan hraje svého
gaskoÀského ‰lechtice jako energického mladíka,
jemuÏ se zapalují l˘tka a jehoÏ touha po úspûchu je
vût‰í neÏ pﬁirozen˘ pud sebezáchovy. JestliÏe Athos
Igora Ondﬁíãka je postaven na záhadnosti kdysi majetného ‰lechtice a Aramis Jaroslava Matûjky na váhání mezi svûtsk˘m a duchovním Ïivotem, Porthos
Petra ·tûpána je pﬁímoãar˘ chlap, jehoÏ nezbytn˘m
atributem se stává vystupující bﬁí‰ko. Pominout nelze ani Milady v podání Pavly Vitázkové, která vtiskla figuﬁe nepouãitelné intrikánky ‰arm a noblesu.
Nová dramatizace Tﬁí mu‰ket˘rÛ je plná emocí, jeÏ
vyvolává nostalgické ohlédnutí za dobou romantick˘ch ideálÛ. Adaptace slavného románu zaslouÏí
uznání, neboÈ nejde vy‰lapan˘mi cestami, ale po-

NAPSALI O NÁS
obyãejného praÏského dûvãátka. Nevábn˘ dÛm
a v‰ední hemÏení v nûm rámuje napínavou historii ze
17. století. Bure‰ová v tandemu s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem vûrnû adaptovala pﬁedlohu.
NesnaÏí se o v˘znamové posuny, neodlehãuje pﬁíbûh
ironií. Se ‰edivou ãeskou realitou konce sladk˘ch „‰edesát˘ch“ tady vtipnû kontrastuje nádhera dobové
dvorské módy. Z nezvyklého spojení rostou i dal‰í neménû osvûÏující paralely. âtveﬁice pﬁátel s kordy se
na závûr rozpadne podobnû jako ãtyﬁi mu‰ket˘ﬁi hudby jménem Brouci. Rozchází se také ãtvero smíchovsk˘ch dívãích mu‰ket˘rek. Ostatnû mnoho pﬁátelství
a (zejména politick˘ch) slibÛ tehdy vzalo nenávratnû
zasvé... K dal‰í pﬁednosti veãera patﬁí zevrubná
a pﬁesná práce s motivy pﬁítomn˘mi v obou ãasov˘ch
rovinách. ReÏisérka jemnû pﬁipomíná hodnoty jako
lidská pospolitost, solidarita, pﬁátelství a soudrÏnost.
A to je jistû cenné sdûlení v dobû, která vût‰inou pase po bezduché podívané. Skvostn˘ a lahodn˘ je také humor, kter˘ reÏie v˘teãnû tûÏí z dotykÛ bezmála
ãtyﬁi století vzdálen˘ch epoch, tﬁeba kdyÏ se prchajícím mu‰ket˘rÛm postaví do cesty nepﬁekonatelná
pﬁekáÏka: nájemník ‰ourající se na záchod.
Samostatnou kapitolu tvoﬁí pﬁesné herecké (a mnohdy do civilu zdvojené) v˘kony, lahÛdkou jsou témûﬁ
profesionální ‰ermíﬁské v˘kony protagonistÛ.
Inscenace se nestala jen provozním, divácky chytlav˘m titulem a otrock˘m pﬁepisem zlidovûlé klasiky.
ZaplaÈpánbÛh není ani pouh˘m v˘pravnû obleãen˘m
spektáklem jako mnohé muzikálové mu‰ket˘rské variace. V Brnû jde o pﬁíjemn˘, zábavn˘, vtipn˘ a místy
i lehce nostalgick˘ pohled za dvojí dobou, kdy jeden
byl za v‰echny a v‰ichni za jednoho.
MF Dnes, 20. 9. 2008
RECENZE PRO âESK¯ ROZHLAS VLTAVA
ReÏijní práce Hany Bure‰ové v Mûstském divadle
v Brnû vÏdy pﬁekvapují tím, jak dokáÏí propojit Ïánrovou ãistotu pﬁedlohy s nov˘m divadelním tvarem.
Platí to nejen o MereÏkovského Smrti Pavla I., jeÏ
nedávno
získala
Cenu
Alfréda
Radoka,
Calderónovû Znamení kﬁíÏe nebo nastudování pﬁed-
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kou‰í se podívat na klasiku pohledem originálních
metafor a neãekan˘ch souvislostí.
David Kroãa, Recenze pro âesk˘ rozhlas
IMPOZANTNÍ A SUGESTIVNÍ NÁSTUP
Mezinárodní festival Divadlo 2008 nabídl fascinující inscenace ze Srbska i z Brna
·estnáct˘ roãník mezinárodního festivalu Divadlo
v Plzni se ohlásil vskutku impozantním a sugestivním nástupem. Postaraly se o to bûlehradské divadlo Ateliér 212 a Mûstské divadlo Brno.
Dmitrij Sergejeviã MereÏkovskij (1866-1941) je ﬁazen k tvÛrcÛm ruského symbolismu. S pﬁesností historického i psychologického detailu v‰ak ve smrti
Pavla I. vyboãil z náznakÛ a vytvoﬁil dokonalé, strhující panorama. S neménû dokonalou invencí, moderním cítûním a úctou k textu se dramatu reÏijnû
chopila Hana Bure‰ová. Po tﬁi hodiny udrÏela napjatou pozornost hledi‰tû. Ta se stupÀovala aÏ k závûreãnému triumfálnímu potlesku.
Brnûnské divadlo disponuje velk˘m ãinoherním souborem (v Plzni mu musíme závidût), kde panuje absolutní herecká suverenita. HrÛznost vlády i soudu
paranoického cara, v nichÏ dojímají jeho lidská citová prozﬁení, spiknutí a vraÏda komponovaly monumentální horizont, na nûmÏ excelovali skvûl˘ Erik
Pardus (za postavu Pavla obdrÏel Cenu Thálie), korektní a neúprosn˘ reÏisér události Igor Ondﬁíãek
(gubernátor Petrohradu Pahlen) a Petr ·tûpán zajíkající se obavou z otce i moci (následník trÛnu
Alexandr).
Viktor Viktora, PlzeÀsk˘ deník, 13. 9. 2008
PLZE≈ TLESKALA...
PlzeÀské publikum nejradûji chodí na ãeská divadla
a v tomto ohledu jim festival nabídl velk˘ v˘bûr: pﬁehlídka pozvala zahraniãní kritiky, kter˘m chtûla nabídnout reprezentativní prÛﬁez z domácí tvorby.
Hned na úvod naservíroval Smrt Pavla I. Mûstského
divadla Brno s vynikajícím v˘konem Erika Parduse
coby carského diktátora, muÏe nûkolika tváﬁí – zupáckého krutovládce, udílejícího drakonické tresty
za ‰patnû dopnuté knoflíky uniformy, poÈouchlého
Ïertéra i nûÏného poetického milence.
Kateﬁina Koãiãková, MF Dnes, 15. 9. 2008
DIVADLO PLZE≈ OTEV¤ELA
IMPOZANTNÍ SMRT
V západních âechách zaãal ve stﬁedu ‰estnáct˘
mezinárodní festival vûnovan˘ jihu Evropy
Do tepl˘ch krajÛ se letos vydá ‰estnáct˘ mezinárodní festival Divadlo PlzeÀ, kter˘ byl ve stﬁedu veãer za úãasti pﬁedstavitelÛ kraje a mûsta,
teatrologÛ, kritikÛ a ﬁádky hostÛ ze zahraniãí
slavnostnû zahájen v Komorním divadle J. K.
Tyla.
V programu pﬁevaÏují totiÏ divadelní soubory z jihu
Evropy: z Chorvatska, Itálie, Slovinska, Srbska.
Zagrebaãko kazali‰tû mladih, Divadlo Atelje 212
Beograd a srbsk˘ Johan a Mamapapa se pﬁedstavily dokonce uÏ vãera pﬁed otevﬁením pﬁehlídky.
Bravo pro Parduse
Vrcholem prvního dne byla událost - uvedení
MereÏkovského Smrti Pavla I. reÏisérky Hany
Bure‰ové a Mûstského divadla Brno.
Za v‰echny superlativy v˘ãet ocenûní: Cena Alfréda
Radoka za nejlep‰í inscenaci roku 2007, a táÏ oce-

nûní pro Vladimíra Franze za nejlep‰í hudbu a pro
pﬁedstavitele titulní role Erika Parduse za nejlep‰í
muÏsk˘ hereck˘ v˘kon. V˘jimeãnost Pardusovy kreace potvrdila i Cena Thálie Herecké asociace.
Bure‰ová s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem
vrátili na ãeská jevi‰tû Dmitrije MereÏkovského, kterého donedávna neznali ani maturanti z ru‰tiny.
Jeho Smrt se v âeskoslovensku poprvé a naposledy hrála ve dvacát˘ch letech.
Autor z Ruska utekl pﬁed bol‰evickou revolucí.
Umﬁel v PaﬁíÏi roku 1941.
Smrt je napínav˘ pﬁíbûh: trochu detektivka, trochu
zamy‰lení nad rozporuplnou érou samodûrÏaví konce 18. století.
Pravoslavnû liturgick˘mi harmoniemi, ale i temn˘mi,
aÏ hororov˘mi tóny vybavil inscenaci sbûratel
RadokÛ – mistr Franz.
Ukáznûn˘, pﬁesn˘, strhující v˘kon Erika Parduse
v titulní roli! V polohách od vojensky zupáckého krutovládce, sebevûdomého, ale stárnoucího manÏela
a milence aÏ k neboÏákovi ‰tvanému spiklenci,
smû‰nû nakaÏen˘mi – ﬁeknûme francouzskou revolucí...
Jiﬁí P. KﬁíÏ, Právo, 11. 9. 2008, Západní âechy
DOKO¤ÁN POâTVRTÉ
âtvrt˘ roãník festivalu hudebního divadla Dokoﬁán
(14.-21. 6.) skonãil v Mûstském divadle v Brnû famózním úspûchem opery Zítra se bude... (hrála se
v Redutû) a Ma‰karádou z Divadla v Dlouhé. A tradiãním jednáním kolem Kulatého stolu v gesci
Jednoty hudebního divadla. Dal‰ím z vrcholÛ pﬁehlídky osmnácti Ïánrovû opût velkoryse vybran˘ch inscenací z âeska, Nûmecka, Slovinska a Slovenska
se stalo koncertní provedení rockové opery Jesus
Christ Superstar, po nûmÏ se pokﬁtila kniha Muzikál
expres a oslavily ‰edesátiny jejího autora Michaela
Prostûjovského. Dominovaly inscenace z pomezí ãinohry (Král se baví ze SND, brnûnské obsazení
Gazdiny roby z Divadla pod Palmovkou, Osm Ïen
ze Stuttgartu) a klasické muzikálové inscenace (·umaﬁ na stﬁe‰e z Lublanû). V˘teãnû se prezentovaly
‰koly (Gospel z JAMU, Kytice konzervatoristÛ
z Ostravy, ·tûstí dam z DAMU) a regionální soubory (Tajn˘ deník Adriana Molea z Kladna, Song pro
dva ze slováckého Hradi‰tû). ·koda. Ïe se letos nezopakoval loÀsk˘ grantov˘ pﬁíspûvek ministerstva
kultury, finanãnû to s divadlem táhly jen mûsto Brno
a Jihomoravsk˘ kraj.
her, Divadelní noviny 2. 9. 2008
...a ze v‰eho nejdﬁív zavítáme s na‰ím brnûnsk˘m spolupracovníkem Vladimírem âechem na
festival Dokoﬁán pro hudební divadlo, kter˘ v sobotu skonãil.
Dobré ráno, pane âechu!
Dobré ráno pﬁeji!
NeÏ se u nûkter˘ch pﬁedstavení zastavíme konkrétnûji, mÛÏete struãnû shrnout, co festival nabízel a co je jeho posláním?
Mezinárodní festival hudebního divadla Dokoﬁán pro
hudební divadlo – Brno 2008, tak takhle rozvláãnû
zní oficiální název celého tohoto maratonu, kter˘
probíhal od soboty 14. do soboty 21. ãervna. Letos
se konal poãtvrté a jeho poﬁadatelem tradiãnû uÏ byPokraãování na stranû 30
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Foto: Tino Kratochvil

Animace
Dalibor âernák

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Choreografie: Igor Barberiç
V˘prava: Ondﬁej Zicha
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Dramaturgie: Pavlína Hoggard

Scénograf
Ondﬁej Zicha
Asistent reÏie
Stano Slovák
ReÏisér muzikálu
Stanislav Mo‰a

Pﬁedstavitel Josefa
Markus Neugebauer

Kost˘mní v˘tvarnice
Andrea Kuãerová

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice

Joseph And The Amazing
Technicolor Dreamcoat
Wien
Stadthalle
F: Premiere:
Mittwoch
1. 10. 2008

Tisková mluvãí
Lucie Brouãková

Asistentka ﬁeditele
Sylvie Mazáková
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lo Mûstské divadlo Brno. Víte, jihomoravská metropole je dnes povaÏována za centrum ãeského muzikálového dûní v celorepublikovém mûﬁítku, a to právû díky Mûstskému divadlu Brno s jeho snad aÏ neuvûﬁitelnû schopn˘m a ‰ikovn˘m principálem
Stanislavem Mo‰ou. Jeho aktivity na poli muzikálu
dávno uÏ pﬁesáhly hranice republiky a expandovaly
do znaãné ãásti Evropy. Pﬁedstavení muzikálového
typu na festivalu zákonitû pﬁevaÏovala, do‰lo v‰ak
i na operetu, operu a ãinohru se zpûvy.
Mezinárodnost vtiskovala úãast hostujících souborÛ
ze Stuttgartu, Lublanû a Bratislavy. KaÏd˘ den se
hrálo odpoledne i veãer, v nedûli 15. ãervna dokonce tﬁikrát, neboÈ monodrama Dávno, dávno jiÏ tomu
od Franti‰ka Pavlíãka, s nímÏ se prezentovalo
Moravské divadlo Olomouc, zaãínalo o pÛl jedenácté veãer. Cel˘ festival obná‰el sedmnáct pﬁedstavení, já jsem stihl ãtyﬁi z nich, protoÏe simultánnû bûÏel a stále bûÏí festival Concentus Moraviae plus
dal‰í akce, takÏe jsem absolvoval ani ne ãtvrtinu,
takÏe nejsem kompetentní hodnotit festival jako celek. A také mi mÛj nûjak˘ vnitﬁní hlas napovídá, Ïe
to, co jsem zhlédl, patrnû k festivalov˘m vrcholÛm
asi nepatﬁilo. S v˘jimkou opery Ale‰e Bﬁeziny Zítra
se bude..., k jejímuÏ uvedení do‰lo v Redutû teì
v sobotu odpoledne.
Chcete-li, mÛÏete své ohlédnutí, pane âechu,
zaãít právû tímto pﬁedstavením...
Nejsem první, kdo o tomto díle na Vltavû hovoﬁí.
Referoval uÏ pan Jindﬁich Bálek po dubnové premiéﬁe v divadle Kolowrat a v podstatû se s ním shoduji. Jde jistû o inscenaci velmi sugestivní, to téma nemÛÏe citlivého ãlovûka nezasáhnout, pﬁesto moje
resumé vyznívá nejspí‰e v tom smyslu, Ïe to téma
uÏ samo o sobû svou v˘povûdí, svou skuteãností
stojí nad vlastním umûleck˘m zpracováním, umûleck˘m uchopením. Shodou okolností jen o pár hodin
dﬁív jsem odcházel z premiéry jiné ãeské soudobé opery, a sice z opery Petra Kofronû Mai 68, jejíÏ hudbu bych osobnû nadﬁadil té Bﬁezinovû. To je mÛj osobní názor. Leckdo mÛÏe mít hodnotov˘ Ïebﬁíãek
opaãn˘. Ostatnû právû dnes hostují BrÀané s Maiem
68 v Praze. Ale zpût k operce Zítra se bude...: pﬁedstavení se právem dostalo ovací snad aÏ manifestaãních, SoÀa âervená, která, jak známo pﬁedstavovala Miladu Horákovou, byla snad obsazena pﬁímo
ideálnû, marnû pﬁem˘‰lím o v˘hodnûj‰í alternativû,
to byl v˘kon par excellence a je nutno si pﬁiznat, Ïe
ona je tím hlavním magnetem, tím tahákem, kter˘
pﬁitahuje diváky. Je to tak, aÈ se komu líbí nebo ne!
Ta inscenace, pod níÏ je podepsán Jiﬁí Nekvasil, je
v‰ak kvalitní jako celek, má gradaci a k její osobitosti
znaãnû pﬁispûlo její v˘tvarné ﬁe‰ení Daniela
Dvoﬁáka, nápad se zrcadlovou stûnou, v níÏ se pﬁi
náleÏitém nasvûtlení vidí sami diváci, je pÛsobiv˘
a opravdu sugestivní. ·estici instrumentalistÛ pﬁesnû vedl Marko Ivanoviã a Soni âervené zdatnû sekundoval kontratenorista Jan Miku‰ek. Zítra se bude... není operou v pravém slova smyslu, Ïánrov˘
podtitul ostatnû zní „hudební pﬁíbûh o procesu
s Miladou Horákovou na dobové texty“, SoÀa âervená naprostou vût‰inu svého partu odﬁíkává naprosto ãinohernû, jen v jednom místû má krat‰í parlando a celé pﬁedstavení rámuje píseÀ, nejspí‰e tkliv˘ ‰anson, o odûvech levn˘ch a pﬁitom tak divn˘ch.
A tuto píseÀ zpívá SoÀa âervená v ﬁadách mezi
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publikem. Znovu opakuji-úspûch, odezva pﬁeveliká.
¤íkal jste, pane âechu, Ïe jste stihl pﬁedstavení
celkem ãtyﬁi. ZmiÀte se je‰tû o tûch zb˘vajících...
V
pondûlí
se
pﬁedstavil
soubor
Altes
Schauspielhaus Stuttgart se známou detektivkou
Roberta Thomase Osm Ïen v reÏii a choreografii
Klause Seifferta. Inscenace má napûtí, graduje, je
sviÏná, taková lehká, ale, domnívám se, v niãem nûjak dvakrát mimoﬁádná není. Její specifikum je
v tom, Ïe kaÏdá z osmi protagonistek má „svÛj
song“, kter˘ odpovídá jejímu naturelu. Dámské okteto, jehoÏ ãlenky jsou postupnû ãím dál tím rozhádanûj‰í, pﬁiãemÏ kaÏdá mÛÏe b˘t latentní vraÏedkyní,
zpívá na hudební záznam. Pﬁi songu jako by se dûj
zastavil, rozhádanost jde stranou a Ïeny svornû tanãí v pohodovém souznûní. Nûmeck˘m hostÛm odpoledne pﬁedcházelo Stﬁedoãeské divadlo Kladno
s Tajn˘m deníkem Adriana Molea ve vûku 13 a 3/4,
muzikálek s vypÛjãen˘mi evergreenov˘mi melodiemi s Ïivou kapelou podle bestselleru Sue
Towsendové. Inscenace Miroslava Hanu‰e, kter˘ je
i autorem ãesk˘ch textÛ, trochu doplatila na neprofesionální ozvuãení. Jádro publika tvoﬁila mládeÏ,
která dílko pﬁijala snad aÏ pﬁekvapivû vstﬁícnû.
Kladen‰tí se snaÏili, snad aÏ moc se snaÏili, takÏe
najednou jsem mûl pocit, Ïe se zbyteãnû pﬁehrává.
A je‰tû jedno odpolední pﬁedstavení jsem stihl, a sice ve ãtvrtek, kdy studenti tﬁetího roãníku Janáãkovy
konzervatoﬁe a Gymnázia v Ostravû nabídli svou
teprve tﬁi dny starou inscenaci Erbenovy, Suchého
a Havlíkovy Kytice. Ti mlaìo‰i byli ‰ikovní po v‰ech
stránkách - pûvecky, herecky i pohybovû, ta mladistvá vitalita se zkrátka nezapﬁela. ReÏii mûl a scénu
navrhl Bedﬁich Jansa, zpívalo se na Ïiv˘ doprovod
tria instrumentalistÛ. Souãástí festivalu byla i repríza
nedávno premiérované Mam’zelle Nitouche v nastudování poﬁádajícího souboru, tedy v nastudování
Mûstského divadla v reÏii Gustava Skály. Ale tuto operetku si tﬁeba necháme na samostatn˘ vstup.
Lenka Novotná, âesk˘ rozhlas 3 - Stanice Vltava,
ranní Mozaika, 23. ãervna 2008
BRNùNSKÉ DEFILÉ HUDEBNÍCH MÚZ
V závûru minulé sezony (14.-21. ãervna) byli milovníci operety, muzikálu i opery úãastníky jiÏ tradiãního
nesoutûÏního mezinárodního festivalu Dokoﬁán pro
hudebmí divadlo Brno 2008. Má za cíl soustﬁedit do
moravské metropole relativnû reprezentativní prÛﬁezov˘ pﬁehled ‰irokého spektra tûchto ÏánrÛ, jimÏ se
dnes bûÏnû vûnují také ãinoherci. Osm dnÛ jako by
zãásti probíhalo ve znamení ãtyﬁky: ‰lo o 4. roãník
s úãastí téhoÏ poãtu státÛ, odehrávající se ov‰em na
pûti jevi‰tích (âinoherní a Hudební scéna i zku‰ebna Mûstského divadla, Reduta, Studio Marta). V 17
pﬁedstaveních se prezentovalo 16 souborÛ z 11
mûst. Kvantita nabídky zhruba odpovídá pﬁedchozím roãníkÛm: letos jsme sice vidûli ménû ansámblÛ
zahraniãních (zejména slovensk˘ch), v˘raznûji se
v‰ak zapojily kolektivy studentské; mezi doprovodn˘mi akcemi nechybûl závûreãn˘ diskusní Kulat˘
stÛl, poﬁádan˘ Jednotou hudebního divadla. Bohaté
a pestré pﬁehlídkové menu bez nápadn˘ch kvalitativních v˘kyvÛ zhruba vyváÏilo repertoár oddechov˘ch a váÏn˘ch, takÏe kaÏd˘ si mohl pﬁijít na své.
Úãastníky z ciziny reprezentovali víceménû staﬁí
známí – kultivované, písnûmi obohacené stuttgartské nastudování Thomasovy detektivky Osm Ïen

(známé i z ND Brno), Mo‰ovo v˘tvarnû minimalistické pojetí ·umaﬁe na stﬁe‰e ze slovinské Ljubljany
a naopak pompéznû opulentní bratislavsk˘ muzikál
podle Victora Huga Král se baví. Z domácích pûstitelÛ tradiãní operety nad ostravsk˘m obstaroÏním
provedením Millöckerova Gasparona jasnû dominovala uváÏlivû aktualizovaná Mamzelle Nitouche hostitelského souboru. Z hájemství moderní hudební
produkce zaujaly nejen brnûnská premiéra koncertní verze rockové opery Jesus Christ Superstar, ale
i nápadit˘ loutkaﬁsk˘mi prvky oÏiven˘ plzeÀsk˘
Limonádov˘ Joe, kladensk˘ teenagersk˘ Tajn˘ deník Adriana Molea nebo komorní uherskohradi‰Èsk˘
Song pro dva (U „Mr‰tíkÛ“ svého ãasu prezentovan˘
pod názvem KaÏd˘ má svého Leona), zatímco magnetem vcelku konvenãního uchopení muzikálu
Hello, Dolly! z Ústí nad Labem byla Brnem odchovaná televizní star Daniela ·inkorová v titulní roli. Ze
tﬁí ‰kolních vystoupení (exhibováním provokující zolovsk˘ „musical radical“ ·tûstí dam z dílny DAMU,
„jamáck˘“ biblick˘ Godspel, populární semaforská
Kytice ostravsk˘ch konzervatoristÛ) zpravidla d˘chalo spontánní kolektivní nasazení. VáÏnû ladûn˘
repertoár pak po noãní olomoucké repríze monodramatu o B. Nûmcové Dávno, dávno jiÏ tomu tvoﬁila
trojice umûleck˘ch vrcholÛ leto‰ního Dokoﬁánu:
Preissové nepﬁepisovaná, a také proto sugestivní
Gazdina roba s v˘razn˘m brnûnsk˘m hereck˘m zastoupením praÏského Divadla pod Palmovkou,
Pratchettova groteskní Ma‰karáda z Divadla
v Dlouhé a mimoﬁádnû pÛsobivá „opera-proces“
Zítra se bude... ND Praha. v níÏ tragickou postavu
Milady Horákové ztvárnila SoÀa âervená.
Vít Závodsk˘, Kam, záﬁí 2008
„JULIE“: PRVNÍ LÁSKU ZAÎIL KAÎD¯
Trápila se, plakala, zabíjela se. Hereãka Markéta
Sedláãková alias Shakespearova Julie, Nezvalova
Manon ãi Bernsteinova Maria si nenaplnûné lásky
v práci uÏila aÏ dost. Doãasnû ji vymûnila za pﬁíjemnûj‰í a maximálnû opûtovan˘ cit. UÏ dva roky ji objímá syn Tadeá‰.
Jaké to je, chodit do práce pﬁedstírat velkou lásku?
Zajímavé. Ona ta láska není vÏdycky ‰Èastná a promítne se do ní ﬁada vlastních proÏitkÛ. Jsem ráda, Ïe
jsem hereãka, protoÏe vybíjím emoce, které v sobû
jako kaÏd˘ nosívám. Díky divadlu mám moÏnost
ventilovat pﬁetlak a je‰tû za to dostanu zaplaceno.
Vy jste se coby julie kaÏd˘ den na divadle zabíjela pro svého milého. Jak˘ jste mûla pocit, kdyÏ
jste poprvé dohrála nejznámûj‰í love story?
KdyÏ jsem to hrála poprvé na veﬁejné generálce,
mûla jsem velkou trému. Mám ale velké ‰tûstí v tom,
Ïe jen co vylezu na jevi‰tû, v‰echno ze mû spadne.
Ale proÏila jsem si to poﬁádnû. KdyÏ jsem se zabíjela, ulevilo se mi. (smûje se) âlovûk si vÏdy oddychne, Ïe je konec a Ïe nic nezkazil. Tehdy jsem mûla
dobr˘ pocit. Julii jsem hrála ráda, i kdyÏ jsem nûkdy
trnula, jestli se ‰koláci na pﬁedstaveních nebudou
smát, protoÏe hned v prvním obraze se ﬁíká, Ïe Julii
bylo ãtrnáct. A mû v té dobû opravdu na ãtrnáct netáhlo. Ani bych to tak zahrát neumûla, i kdyÏ moÏná
ta ãistota vûku by roli pﬁinesla jin˘ rozmûr.
Sportovci se pﬁed v˘konem burcují, mají nûco
podobného herci a hereãky? Tﬁeba: dneska se
do balkonovky víc poloÏ, nemluv rychle pﬁi vyznání a otrávení víc proÏij...

Dopﬁedu to nejde ﬁíct. ZáleÏí na rozpoloÏení partnera. AlespoÀ na mû to má velk˘ vliv. Veãer se zkrátka snaÏím si uÏít se v‰ím v‰udy a nepﬁem˘‰lím nad
tímhle a nad tamtím.
Vyvíjel se vá‰ vztah k Julii?
Premiérou zkou‰ení nekonãí a právû s kaÏd˘m
pﬁedstavením ãlovûk získává jistotu. Bûhem nûkolika let se pﬁihodí i nûco v Ïivotû a najednou slova dostávají jin˘ v˘znam. Spousta vûcí docvakne, rozmûr
se mnohonásobnû zvût‰í.
Pﬁedstavovala jste si v Romeovi nûkterého ze
sv˘ch klukÛ, do kter˘ch jste byla jako dospívající zamilovaná?
Samozﬁejmû, Ïe jsem ãerpala ze sv˘ch lásek, jinak
by to ne‰lo. V divadle mnohdy zaÏijete to, co byste
v normálním Ïivotû nemohla a hlavnû nechtûla zaÏít,
a tak nezb˘vá, neÏ si pﬁedstavovat a vÏít se. Ale
v tomto pﬁípadû si nemÛÏu stûÏovat, mûla jsem velké ‰tûstí na partnery v rolích Romea. Jednoho hrál
Petr Gazdík a druhého Petr ·tûpán. KaÏd˘ z nich
byl jin˘ a kaÏd˘ mûl ten veãer jinou náladu. A to je
na divadle zábavné a krásné - ne-opakovatelnost.
Nechala jste se inspirovat láskou, která se neãekanû objevuje? Mám na mysli tﬁeba puberÈáky,
kteﬁí si Ïmoulají ruce v tramvajích.
V dobû Julie jsem si takov˘ch vûcí v‰ímala na ulicích
víc, ale zámûrnû jsem se jimi neinspirovala.
Vycházím pﬁedev‰ím z vlastních záÏitkÛ. Navíc první láska je docela jednoduché téma, to zaÏil kaÏd˘.
Ta má, první velká, pﬁi‰la na základní ‰kole.
Stal se vám pﬁi nûkteré repríze trapas, jímÏ se
tragická nálada na moment uvolnila?
Jednou se mi stalo, Ïe jsem nemohla vytáhnout d˘ku a málem jsem se neprobodla. Na jevi‰ti letí vteﬁiny velmi rychle, zaãala jsem pﬁem˘‰let nad jin˘m ﬁe‰ením. D˘ka ne‰la vyrvat ani silou, tak jsem si ﬁekla, Ïe se otrávím. Nervy pracovaly a uÏ uÏ jsem
chtûla ﬁíct: „Sakra, je‰tû Ïe zbylo trochu jedu“. Ale
dopadlo to dobﬁe. Zapíchla jsem se.
V Shakespearovi city pÛsobí velkolepû. Nastal
v‰ak moment, kdy jste si po pﬁedstavení ﬁekla,
Ïe tak silná láska neexistuje?
Musím se pﬁiznat, Ïe o tom jsem nikdy nepﬁem˘‰lela. Po pﬁedstavení je tûÏké vypnout. I já si ráda sednu v klubu s kolegy a nechávám pﬁedstavení doznít,
ale v poslední dobû spí‰ bûÏím domÛ za
Tadeá‰kem. Mûla jsem moment, kdy jsem zaÏila nûco smutnûj‰ího a byla jsem kvÛli lásce ne‰Èastná
a skeptiãtûj‰í, ale vÏycky jsem se oklepala. Zní to
hloupû, ale vûﬁím nejen v lásku partnerskou, ale na
lásku pﬁátelskou a hlavnû mateﬁskou, kterou si teì
uÏívám.
Ve va‰em repertoáru se bl˘skají hrdinky z nejrÛznûj‰ích milostn˘ch vztahÛ. Pﬁevtûlila jste se
do Nezvalovy Manon, promlouvala jste i za
Máchovu Jarmilu. V adaptaci My Fair Lady ze
ZelÀáku jste si stﬁihla ústﬁední Lízu ëulínkovou.
Která femme fatale vám sedla nejvíc?
Mám ráda v‰echny svoje holky. Za dÛleÏitou povaÏuji ale Lízu, protoÏe v˘raznû zahrnuje Ïánr komedie, kter˘ mi vyhovuje. Dﬁíve jsem hrála sice men‰í
komediální role, ale tahle byla pﬁelomová.
Chybí vám nûkterá, kterou byste si zahrála?
Jeden ze snÛ se mi uÏ splnil. KníÏky o Manon
Lescaut jsem ãetla jiÏ na základní ‰kole a roli jsem
Pokraãování na stranû 34
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S Janem Mazákem
v inscenaci Labyrint srdce,
reÏie: Ale‰ Bergman

V operetní komedii Ferdinand kd’E ste?,
reÏie: Thomas Schulte-Michels

S Petrem Gazdíkem
v dramatu Odysseia,
reÏie: Zbynûk Srba

S rodiãi
v Národním divadle Praha
pﬁi pﬁebírání Thálie

S Markétou Sedláãkovou
v muzikálu
Sny svatojánsk˘ch nocí,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Jirkou Machem
v operetce
Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

S Alenou Antalovou
v muzikálu Nana, reÏie: Petr Kracik

S Alenou Antalovou, Zdenkem Mertou,
Zorou Jandovou a Hanou Holi‰ovou
v muzikálu Peklo, reÏie: Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

SALON MdB RADKA COUFALOVÁ

V muzikálu Josef
a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V komedii Peklo,
reÏie:
Stanislav Mo‰a
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si pﬁála na konzervatoﬁi. A zvlá‰È po tom, co jsem vidûla film s Janou Preissovou. KdyÏ jsem roli dostala, cítila jsem mnohem vût‰í zodpovûdnost a zaãalo
mû to uvnitﬁ svazovat, ãehoÏ jsem se zaplaÈpánbÛh
zbavila. a tak jsem si ﬁekla, Ïe rad‰i nebudu mít velká pﬁání. âekám, co pﬁijde. Zatím jsem vÏdy mile
pﬁekvapená.
Kter˘ z velk˘ch pﬁíbûhÛ by podle vás mohl
Romea a Julii pﬁedbûhnout?
Romeo a Julie jsou nejslavnûj‰í. Osobnû mám ráda
i dramatiãtûj‰í zápletky, pﬁece uÏ mám vûk na to, abych mohla takové postavy hrát. (smûje se) Z m˘ch
rolí se v‰echny dají s touto dvojicí srovnat. West
Side Story je navíc umocnûna nádhernou hudbou
a pﬁíbûh je vlastnû stejn˘, takÏe jsem si jedno drama
proÏila dvakrát.
A mimo umûleck˘ svût?
Zrovna v pondûlí jsem ãetla pﬁíbûh o ãeské stﬁelkyni
Emmos. To je pﬁece nádherná love story. Pﬁeju obûma, aÈ jim to vydrÏí co nejdéle. Podobnû vnímám
pﬁíbûhy lidí z mého okolí, kter˘m vydrÏelo manÏelství, i kdyÏ si nedûlám iluze, Ïe je v‰e a vÏdy dokonalé. Na vztazích je tﬁeba pracovat.
Markéta Sedláãková
Narodila se v roce 1973. Studium praÏské
Konzervatoﬁe ukonãila o dvacet let pozdûji a stala
se ãlenkou Mûstského divadla Brno. Za hereck˘ v˘kon Lízy ëulínkové v inscenaci My Fair Lady ze
ZelÀáku získala v roce 1999 Cenu Thálie. Pﬁed pûti
lety ztvárnila i roli Eponine v muzikálu Les
Misérables. V repertoáru má mimo jiné role Manon
(Manon Lescaut), Julie (Romeo a Julie), Maria(West
Side Story), Jane (âarodûjky z Eastwicku). Je vdaná má dvouletého syna Tadeá‰e.
Oãima autorky
Rozhovor s Markétou Sedláãkovou byl pﬁíjemn˘m osvûÏením, protoÏe vznikal netradiãnû: po telefonu
a v noci. O lásce jsme si povídaly po dvaadvacáté
hodinû, kdyÏ její dvoulet˘ syn usnul. Pﬁíjemn˘ holãiãí rozhovor korunovala autorizace, kterou poslal její
manÏel. „Mohla byste z textu vyhodit, Ïe jsem hrála
famóznû Eponinu v Bídnících? ManÏel dûsnû pﬁehání,“ Ïádala mû. Vyhodila jsem to. Velmi nerada.
Zapnete si po veãerech televizi a odpoãíváte pﬁi
béãkov˘ch milostn˘ch komediích?
Na televizi se nedívám. Veãer, kdyÏ Tadeá‰ek usne,
je vût‰ina poﬁadÛ v polovinû. Po dlouhé dobû jsem
si za‰la do kina. Bathory moc romantika nebyla, ale
Sex ve mûstû jsem si uÏila a pﬁíjemnû jsem si u nûj
odpoãinula. Potû‰ilo mû, Ïe hrdinky pﬁirozenû
a spolu se mnou stárnou...
AÏ se vá‰ syn jednou zeptá, co je to láska, co mu
odpovíte?
To je hodnû tûÏké. V rámci Tadeá‰kov˘ch schopností si o tom povídáme uÏ teì. Je legraãní, Ïe syn
vyznává lásku slovensky, protoÏe manÏel je Slovák.
TakÏe „lubim ta“ je u nás bûÏné. Ale co je láska?
Láska je stav, kdy se k sobû lidi dokáÏou chovat
hezky, dokáÏou se vnímat a b˘t navzájem k sobû citliví. K tomu se syna snaÏím vést, coÏ je úkol na cel˘ Ïivot. A kaÏd˘m dnem to mÛÏu pokazit.
Jana Záhorková, MF Dnes, 20. 8. 2008
Z ALENY ANTALOVÉ BUDE KRÁLOVNA
Hereãka Alena Antalová, pÛvodem ze
Slovenska, se narodila ve znamení Lva 28. 7.
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1972 v Bratislavû a je vnuãkou úspû‰ného svûtoznámého scénografa Ladislava Vychodila.
âím a kdy vás vlastnû pﬁitáhlo divadlo?
K divadlu jsem byla víceménû pﬁítáhnuta. Chtûla
jsem zpívat. O divadle jsem zaãala uvaÏovat aÏ na
konzervatoﬁi, kdyÏ mû donutili.
Co dûlá profese herectví s osobností Ïeny?
To, co kaÏdá jiná profese. Pokud ji dûlá ráda, s láskou, pﬁiná‰í jí radost, tak ji dûlá ‰Èastnou. Jako mnû.
âeká vás role francouzské královny v dramatizaci hry Hany Bure‰ové „Tﬁi mu‰ket˘ﬁi“. UÏ jste si
jednu královnu stﬁihla v dramatu Williama
Shakespeara Král Jindﬁich VIII. Jak se cítíte
v garderobû královny, byla byste pro návrat monarchie?
Cítím se v ní skvûle. Návrat monarchie by mi asi nevadil, ale nevím, nevím, jestli bych chtûla mezi nû
patﬁit.
Která divadelní hra by vám chybûla, kdyby ji její
autor nenapsal?
Zahrada divÛ, ta mi tak dokonale pﬁilákala toho mého sameãka a roztoãila divy v mém Ïivotû. Ale st˘skalo by se mi i po pár dal‰ích kouscích.
Kterého svûtového dramatika byste ráda poÏádala, aby napsal roli jen pro vás?
To nevím. ProtoÏe by mû musel poﬁádnû znát, mohl
by to b˘t mÛj muÏ, ale on není dramatik. Ale zase
nevím, jestli by tﬁeba Shakespeare postavil lep‰í plot
neÏ Pepino?
V které roli jste pro va‰eho muÏe nejpﬁitaÏlivûj‰í?
To se musíte zeptat jeho. Ale myslím si, Ïe nejvût‰í
‰ok byla asi Zahrada divÛ. ProtoÏe to byla první vûc,
co v Ïivotû se mnou vidûl a zamiloval se nejen do
mû, ale i do divadla jako takového. ¤íkal, Ïe do té
doby netu‰il, co se dá v divadle zaÏít. On byl takov˘
divadelní panic. Zato teì je úpln˘ gigolo (myslím divadelní samozﬁejmû).
U muÏÛ máte radûji klukovskou rozvernost, nebo muÏskou rozváÏnost?
Asi tu muÏskou rozváÏnost. Ale samozﬁejmû to musí b˘t chlap s nadhledem, kter˘ si umí udûlat srandu
sám ze sebe a je s ním prostû legrace. Ale chlap
musí b˘t chlap.
Vylezla byste s Francinem na pivovarsk˘ komín?
Jasnû.
Zaflirtujete si nûkdy jen tak pro potû‰ení (to pr˘
mohou i vdané dívky)?
Platonické lásky jsou velmi podstatná Ïivotní záleÏitost, která se musí pûstovat.
Vyrazíte si nûkdy do spoleãnosti vyz˘vavû obleãená?
Spí‰ ne. Jedinû s m˘m muÏem a to mû musí moc
pﬁemlouvat. Za prvé se mi to aÏ tak nelíbí a za druhé, jak uÏ jsem ﬁekla, jsem pla‰an, nerada na sebe
poutám pozornost.
Byla jste taková i jako dítû?
To si moc nepamatuji, ale z vyprávûní jsem s tím
mûla urãitû men‰í problém neÏ teì. Zdá se mi, Ïe
ãím jsem star‰í, tím jsem ménû spoleãenská.
Alena Antalová
Absolvovala bratislavskou konzervatoﬁ a vystudovala katedru muzikálu na JAMU v Brnû. V roce 1995
pﬁijala angaÏmá v brnûnském Mûstském divadle.
Excelovala v ﬁadû rolí pﬁíkladnû jako Roxana
v Cyranovi z Bergeracu nebo Líza v My Fair Lady ze

ZelÀáku nebo Sukie v úspû‰ném muzikálu âarodûjky z Eastwicku. Je drÏitelkou Ceny Thálie jako talent
roku také díky roli Markétky v inscenaci románu
Mistr a Markétka v reÏii ZdeÀka âernína. Zahrála si
v ﬁadû TV filmÛ, objevila se v seriálu âetnické humoresky. Do povûdomí divákÛ vstoupila hlavnû díky
jedné z hlavních rolí úspû‰ného TV seriálu
Poji‰Èovna ‰tûstí. Se sv˘m manÏelem, podnikatelem
Josefem Juráãkem a dcerami Alenkou, Elenkou Ïijí
v Brnû.
Jef Kratochvil, Moravsk˘ Metropol, záﬁí 2008
HANA HOLI·OVÁ
V LETU MEZI BRNEM A PRAHOU
âekám pﬁed budovou televize Prima. Hereãka
Hana holi‰ová se sem ﬁítí rovnou z natáãení
a hned po na‰em rozhovoru zase prchá domÛ
do Brna. A zítra zase do Prahy...
KdyÏ jsme se bavili o postavû Anny Pe‰ové ze
seriálu Velmi kﬁehké vztahy, mluvili jsme mimo
jiné i o tom, Ïe neustále pendluje mezi obûma
mûsty. ¤íkala jste, Ïe vás sice lanaﬁí z praÏsk˘ch
divadel, ale Ïe Brno vyhrává na celé ãáﬁe.
Zmûnilo se nûco?
Ani ne. Tro‰ku mû, pravda, je‰tû lanaﬁí, ale vytrvávám. Nadále hostuju v Hudebním divadle v Karlínû
v pﬁedstavení Carmen a velmi zlehka se objevuju
i v Divadle Pod Palmovkou ve hﬁe Sliby chyby. Ale
stále nejvíc práce (a krásné) mám v Mûstském divadle v Brnû, a vÛbec se mi to nechce mûnit.
PÛvodnû jsem si myslela, Ïe se v‰echno ãasem samo vyﬁe‰í a pracovnû se pﬁikloním k Brnu nebo
k Praze, ale stále je to napÛl. Nedávno mi pﬁi‰la dal‰í zajímavá nabídka z âeské televize, takÏe to vypadá, Ïe budu je‰tû více v letu.
Asi ráda cestujete, Ïe?
(smích) Ano, ale ne po dálnici D1.
Vidûl jsem vás právû v Brnû v muzikálu âarodûjky z Eastwicku a moc se mi to pﬁedstavení líbilo.
Ale vy pr˘ jste se k jedné z hlavních rolí - novináﬁky Sukie - dostala jakoby náhodou.
Dokonce aÏ nûkolik mûsícÛ po premiéﬁe. PÛvodnû
jsem zpívala jenom ve sboru, ale potom otûhotnûla
Alena Antalová, která Sukie hrála, a reÏisér a zároveÀ ná‰ ﬁeditel Stanislav Mo‰a se mû zeptal, jestli
bych tu roli zvládla bûhem deseti dnÛ! Bylo to dost
nároãné, protoÏe jak uÏ tady bylo ﬁeãeno, jsem skoro neustále za volantem, a Sukie není zrovna jednoduchá figurka, navíc tam má textovû nároãnou písniãku... Na druhé stranû je to spí‰e herecká role, není tam moc tancování, coÏ mi vyhovovalo. Kromû toho jsem se pﬁece jen mohla tro‰ku orientovat podle
toho, jak ji hrála Alenka. Byl to fofr, ale musím ﬁíct,
Ïe jde momentálnû o moji nejoblíbenûj‰í roli ze
v‰ech! Je to samozﬁejmû i tím, Ïe âarodûjky jsou
skvûle udûlané dramatické dílo, v˘borná komedie
i muzikál, je tam spousta energie, funguje to
a v‰echny nás ohromnû baví v âarodûjkách hrát.
CoÏ je základní vûc. A asi je to vidût. Myslím si, Ïe
nejtûÏ‰í je diváky opravdu rozesmát - a kdyÏ se to
povede a oni se naplno smûjí a tleskají vám na otevﬁené scénû - to je nejvût‰í odmûna a nejkrásnûj‰í pocit na svûtû.
Jak na vás pÛsobí kritika?
KdyÏ je pozitivní, potû‰í vás. JestliÏe je negativní,
zamrzí. Neumím ji jen tak hodit za hlavu jako nûkteﬁí kolegové. VÏdycky se snaÏím si v‰echno nûjak

pﬁebrat, konfrontovat ji s jin˘mi názory, dobrat se
k tomu, jestli kritici nemají pravdu - a pak si udûlám
nûjak˘ zdrav˘ názor. Rozhodnû mû ‰patná kritika
nezdeptá.
Ani bulvár?
SnaÏím se mu vyh˘bat a nevyhledávám ho. Pro nûkoho to mÛÏe b˘t cesta, jak se zviditelnit, ale myslím, Ïe je velmi o‰idná. A bulvár si mû zatím (musím
to rychle zaklepat) také moc nev‰ímá. I kdyÏ uÏ
jsem se dozvûdûla, Ïe pr˘ jsem mûla pomûr
s Johnnym Deppem (smích). Dokonce tam máme
spolu fotomontáÏ. To mi docela fandí, ne? V kaÏdém
pﬁípadû ten ãasopis mám schovan˘ doma pro vnouãata...
Jiﬁí Renã, TV magazín 30. 8. - 5. 9. 08
PRO KRÁSY CIZINY DOMA ZAPOMÍNÁME
PETR ·TùPÁN
HEREC MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO
Vzhledem k tomu, Ïe mám rozlítan˘ Ïivot kvÛli povaze své práce, vracím se rád domÛ. Mám byt
v Brnû pod ·pilberkem. VÏdy, kdyÏ u Humpolce pﬁekroãím hranici sto kilometrÛ, nûco uvnitﬁ mi ﬁíká, Ïe
jedu domÛ. Mám rád Lednicko-valtick˘ areál,
Znojmo a Podyjí. ProÏil jsem tam prázdniny s kamarádem, se kter˘m jsem studoval na gymnáziu. Mají
tam dobré jídlo a víno. Baví mû pﬁíroda a také památky, hlavnû staré hrady. D˘chá z nich historie.
Pﬁedstavuji si, jaké asi byly v dobû své nejvût‰í slávy. Se psem chodívám okolo ·pilberku. Vym˘‰lím si,
jak to tam mohlo vypadat, kdyÏ hrad dob˘vali ·védové.
S pﬁáteli Ïertem ﬁíkáme, Ïe jsem kavárensk˘ povaleã. Objevil jsem, Ïe Brno je kavárenské mûsto.
V létû to tu v nûkter˘ch uliãkách dokonce vypadá jako na Balkánû u moﬁe. Je tu spousta krásn˘ch kaváren, rád do nûkteré z nich zajdu. Místem oddechu
a zábavy jsou pro mû LuÏánky. Chodíváme tam
s kolegy z divadla hrát tenis. Mám také velmi rád opraven˘ komplex kolem divadla. Mezi budovou starého a nového divadla vznikl pﬁíjemn˘ prostor. Jsou
tam stromy a vodotrysk. Dá se tam jít i s dûtmi, které si tam mohou hrát na pískovi‰ti. Dobﬁe se tam povídá s pﬁáteli. Je tam klid, i kdyÏ je to v centru. Zdá
se mi, Ïe s tím, jak mÛÏeme jezdit k moﬁi, tro‰ku zapomínáme na to, jak krásná je u nás krajina. Tﬁeba
právû Lednicko-valtick˘ areál. âlovûk zÛstane koukat. Má to u nosu a neví, Ïe to existuje. Mám to
u nás rád, ale nikomu to nevnucuji.
Dnes, 26. srpna 2008
DIVADELNÍ SEZONU ZAHÁJÍ MUZIKÁL
Novou divadelní sezonu ve Znojmû otevﬁou v pátek
3. ﬁíjna v 19.00 hodin sólisté a sbor Mûstského divadla Brno pﬁedstavením Muzikály z Broadwaye Golden Broadway. Brnûn‰tí divadelníci se ve
Znojmû v takovém rozsahu pﬁedstaví poprvé.
Pﬁedstavení je ojedinûl˘m a efektním koncertním
prÛﬁezem svûtov˘mi muzikálov˘mi hity od padesát˘ch let po devadesátá léta dvacátého století. Z jevi‰tû zazní písnû z muzikálÛ My Fair Lady, West
Side Story, Hair, Cabaret, Jesus Christ Superstar,
Evita, Cats, Chicago, Les Misérables aÏ po ukázky
z pÛvodního ãeského muzikálu Svût pln˘ andûlÛ.
V‰e v efektních kost˘mech, sviÏném tempu a doprovázeno filmov˘mi a fotografick˘mi projekcemi.
Znojemsko, 16. 9. 08
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KUM·T
ANEB SETKÁNÍ U BÍLÉHO PLÁTNA
Komedie souãasné francouzské autorky Yasminy Rezy L’Art získala v roce 1994
Molièrovu cenu a od té doby úspû‰nû putuje po (nejen) evropsk˘ch divadelních scénách a byla pﬁeloÏena do více neÏ tﬁiceti jazykÛ. V ãeském prostﬁedí je známá také jako Obraz a my ji uvádíme pod názvem
Kum‰t.

P¤IPRAVUJEME
SvûÏe a vzletnû napsaná konverzaãní
komedie popisuje okamÏik v Ïivotû tﬁí muÏÛ, dalo by se ﬁíci nerozluãn˘ch pﬁátel.
Jeden z nich koupí drahého obrazu zpÛsobí poprask v dosud fungujícím pﬁátelství sehrané trojice. Na pozadí sporÛ o smyslu
a poslání moderního umûní postupnû vyvstávají na povrch závaÏnûj‰í problémy.
Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky je pouze záminkou pro následující polemiky o podstatû
pﬁátelství, o schopnosti b˘t v Ïivotû ‰Èastn˘
a spokojen˘, o partnersk˘ch krizích, o je‰itnosti, sobectví a krizi stﬁedního vûku. Tﬁi postavy spolu na jevi‰ti vedou sviÏné dialogy,
z nichÏ pomalu vysvítají osobní problémy
kaÏdého z nich. Aãkoli se pokou‰ejí najít
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spoleãnou ﬁeã a udrÏet si pﬁátelství, které
budují jiÏ odnepamûti, vzájemné neshody
a rozdíly pomalu pﬁekraãují udrÏitelnou míru. Pﬁátelství, které dosud povaÏovali za samozﬁejmost, se hluboce otﬁásá ve sv˘ch
základech. Naprosto rozdílné povahy, které
se dosud dokonale doplÀovaly, naráÏejí na
nepﬁekroãitelné bariéry vzájemného neporozumûní.
ReÏisér inscenace Zdenûk âernín text
hry upravil a zmûnil jména hlavních postav.
Namísto pÛvodního Borise, Marka a Ivana
se setkáme s postavami, které nesou skuteãná jména hercÛ, tedy s Viktorem, Erikem
a Luká‰em (respektive s Patrikem). Podnût
k tûmto zmûnám dalo téma hry, které je
kaÏdému ãlovûku vlastní, kaÏd˘ nûkdy pﬁem˘‰líme o podstatû pﬁátelství a jsme si vûdomi jeho jedineãnosti.
Kum‰t nabízí pﬁíleÏitost pro v˘razné herecké osobnosti na‰eho divadla. Zarputilého estéta a (rádoby) intelektuálního milovníka moderního umûní hraje Viktor
Skála a v roli jeho pragmatického pﬁítele,
kter˘ se nedokáÏe s takov˘mi názory smíﬁit, uvidíme Erika Parduse. Napûtí mezi nimi se snaÏí urovnat nejmlad‰í, tro‰ku hysterick˘ a pﬁedev‰ím sám se sebou bojující
prosÈáãek v podání Luká‰e Hejlíka
nebo Patrika Boﬁeckého.
ReÏisér Zdenûk âernín se pﬁi
práci na své první inscenaci nové sezony se‰el s osvûdãen˘m a úspû‰n˘m
t˘mem. Kum‰t uvedl ve scénû Jana
Du‰ka a s hudbou Davida Rottera. V pﬁekladu Michala LázÀovského se na ãinoherní scénû rozehrává sice komorní, tématy nicménû závaÏné, drama hledající odpovûdi na zásadní otázky a pﬁitom zároveÀ okoﬁenûné slovním i situaãním, nesmírnû Ïiv˘m a aktuálním humorem. NechÈ se divák
sám pﬁijde pﬁesvûdãit, zda v tomto pomyslném ringu, kde proti sobû stojí tﬁi pﬁátelé,
zvítûzí nûkter˘ z nich, nebo jestli dokáÏou
znovu najít dÛvody, proã se léta pravidelnû
scházeli a trávili spolu svÛj ãas.
(Premiéra 25. ﬁíjna 2008)
Klára Dvoﬁáková

