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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
ke ‰tûdroveãerní veãefii obvykle zasedáme s mnoha oãeká-
váními. Kromû jin˘ch je asi tím nejpodstatnûj‰ím zvûdavost
na to, s jak˘mÏe ohlasem setkají se na‰e dárky nejbliÏ‰ím.
Myslím, Ïe i dûti radûji obdarovávají, neÏ jsou obdarovávány.
Vyrábûjí a obstarávají nenároãnû jednoduché dárky plné lás-
ky pro své rodiãe a pak s napûtím sledují jejich oãi pfii rozba-
lování. Velmi podobné je to s námi, s lidmi, ktefií pro Vás dû-
láme divadlo. VyuÏíváme ve‰keré své síly k tomu, abychom
Vás plnû zaujali. S úÏasem sleduji herce pfii zkou‰kách, jak
opakovanû a s pln˘m emocionálním nasazením ve zku‰ebnû
plné kolegÛ ve sv˘ch rolích umírají tu láskou, jindy nenávistí,
pláãou, ãi se smûjí stokrát stejnému vtipu, jako by ho sly‰eli
poprvé. Pro své obecenstvo i pro sebe zároveÀ. Sobû pro
pocit, Ïe uãinili v‰e, aby se jejich slova, pocity, v˘kon pûvec-
k˘ ãi taneãní v odpovídajícím hereckém zpracování stal pro
diváka natolik fascinujícím, aby ten ztratil pojem o ãase a ne-
chal se strhnout silou obrazu, my‰lenky, gesta, v˘konu…
Herec tak ãiní pro své ãisté svûdomí, pro radost ze své prá-
ce, které propadl celou svou vá‰ní. Îivot herce se nikdy ne-
pfiestane podobat Ïivotu dítûte, které chodí do ‰koly. Herec
se po cel˘ svÛj Ïivot uãí zpamûti kvanta textÛ, not, krokÛ, po-
citÛ a premiérou jeho uãení se a zkou‰ení nekonãí, pfied kaÏ-
d˘m dal‰ím pfiedstavením musí opût otevfiít knihu a v kon-
frontaci s ní, nebo jen v my‰lenkách si projít kaÏdou situaci,
která ho ten kter˘ veãer ãeká. Herec, kdyÏ jde domÛ, nepfie-
stane pracovat. Pfiipravuje se pro Vás, vybru‰uje svÛj dárek
a pln˘ oãekávání se tû‰í na to, aÏ jej budete spoleãnû s ním
rozbalovat. Podobné je to tak samozfiejmû i s autorem, reÏi-
sérem, scénografem, se v‰emi tûmi, ktefií se podílejí na diva-
delním pfiedstavení. V napûtí jsou i kolegové zvukafii, osvût-
lovaãi, technika a mnoho, mnoho dal‰ích. Máloco na tomto
svûtû se v aktuálním ãase odehrává za úãasti tolika Ïiv˘ch li-
dí, jako je tomu v divadle. A v onom dobrém divadle, za kte-
ré si nás dovoluji povaÏovat, je lhostejné, kdo se jak velk˘m
v˘konem podílí na úspûchu celku. V‰ichni jsou v jim danou
chvíli úãastni v plném nasazení. 

Na Vánocích stejnû jako na divadle je nádherné, Ïe je trá-
víme s tûmi, které máme rádi. Herci milují své publikum a to
zase své herce. Nikdo pfiece nechodí do divadla proto, Ïe by
musel. Nikdo k tomu totiÏ není nucen. A tak, jako pod vánoã-
ním stromeãkem dochází k rozbalování dárkÛ, v divadle s na-
pûtím oba aktéfii, herec i divák, s láskou sledují, jak jeden ob-
darovává a druh˘ je obdarováván. Jsou ve vzájemném na-
pûtí, kaÏd˘ sám o sobû a skrze zvlá‰tní nerozpoznatelné
a pfiesto existující vlnûní i v‰ichni dohromady. 

Pfieji Vám spoleãnû se v‰emi kolegy z Va‰eho divadla
nádherné proÏití vánoãních svátkÛ, krásné a jedineãné záÏit-
ky pfii rozbalování dárkÛ, aÈ to jiÏ budou ty Va‰e, nebo ty pro
Vás, a stejnû tak Vám pfieji obdobné záÏitky i v tom Va‰em –
na‰em divadle. O nic jiného nám nejde.
Krásné Vánoce u Vás i u nás.

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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RADKA COUFALOVÁ. Sólistka muzikálového souboru. Studium muzikálového herectví na JAMU ukonãila v r. 2001, od 1. 6. 2001 v Mûstském divadle Brno. V roce 2007 získala pres-
tiÏní Cenu Thálie za ztvárnûní Vypravûãky v muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È. MÛÏete ji vidût na na‰í scénû v rolích: âert – Jáno‰ík aneb Na skle malované, Amy –
Charleyova teta, Helena – Sny svatojánsk˘ch nocí, Sukie – âarodûjky z Eastwicku, Hodl – ·umafi na stfie‰e, Soulgirl I – Jesus Christ Superstar, Vypravûãka – Josef a jeho úÏasn˘ pest-
robarevn˘ plá‰È, ErÏika – Koloãava, Denisa de Flavigny – Mam’zelle Nitouche, Snûhurka – Snûhurka a sedm trpaslíkÛ (Snûhurka a sedmTET), Lena Paulová, taneãnice – Peklo. Na
snímku jefa Kratochvila v kost˘mu Denisy de Flavigny z operety Mam’zelle Nitouche,  interiér zámeãku Mitrovsk˘ch.
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Psaní je vzne‰ená, nádherná sluÏba. MÛÏete b˘t chud˘ ja-
ko kostelní my‰, ale kdyÏ napí‰ete povídku nebo báseÀ,
cítíte se krásnû. Víte, Ïe jste baron nebo princ, ale pfiitom
jste sluÏebník. SlouÏíte dvûma pánÛm. Jeden je va‰e po-
vídka, druh˘ je ãtenáfi. 

Arno‰t Lustig (nar. 21. prosince 1926 v Praze) ãesk˘ spi-
sovatel a publicista svûtového v˘znamu, autor celé fiady
dûl s tématem holocaustu.

Rudolf Vévoda:
Krák

UÏ jsou tu Kamarádi
Sever‰tí otuÏilci
Pfiilétli v hejnu
S prvním jíním

Mí ãerní elegáni
S velk˘mi zobany
Zabydlili krajinu
·elestn˘mi nálety

Hned zima je veselej‰í
HemÏením na snûhu
Leskem kfiídel
A hrdeln˘m krák
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Její nejnovûj‰í rolí v na‰em divadle je Eva von
Steinbergová v muzikálu Peklo autorÛ Sta-
nislava Mo‰i a jejího manÏela Zdenka Merty. „Já
bych se rozhodnû nestfiílela. A pokud bych se
nûkdy sebevraÏdila, nepouÏiju divadelní pistoli.
Îenské se spí‰e tráví,“ prohlásila se smíchem
u kávy, kdyÏ jsem ji poÏádal o charakteristiku té-
to postavy. Diváci Mûstského divadla Brno znají
Zoru Jandovou jako Polymnii ve Snech svato-
jánsk˘ch nocí, jako Ráchel v inscenaci Svût pln˘
andûlÛ, skvûlá byla v roli Staré cikánky v operet-
ce Ferdinand, kd’E ste? nebo jako Matka
v Babylonu.
Jen pfiipomínám, Ïe temperamentní a charisma-
tická Zora Jandová není jen zpûvaãkou a hereã-
kou, absolventkou DAMU, n˘brÏ téÏ textafikou,
skladatelkou, moderátorkou, sportovkyní a k to-
mu studentkou. Na mistrovství svûta v ãínském
bojovém umûní tai ãi v roce 2001 skonãila sed-
má jako nejlep‰í Evropanka. Tai ãi doporuãuje
kaÏdému, kdo chce b˘t zdráv. Má pfied státnice-
mi na Vysoké ‰kole tûlesné v˘chovy a sportu
Palestra, je doktorandkou na Univerzitû
Konstantina Filozofa v Nitfie. Ve stfiedu 26. listo-
padu oslavila na Hudební scénû galakoncertem
své záfiijové padesátiny, vypadá v‰ak o hodnû
mlad‰í. Není to lichotka, je to fakt. Ráda a pûknû
mluví o sv˘ch ‰ikovn˘ch dcerách Viktorce (17)
a Esterce (6). I o manÏelovi: „Mám kliku, Ïe mám
Zdenka, umíme si vyhovût, vytváfiíme si dobré
zázemí.“ Upíjím kávu a hned se ptám:
KdyÏ vá‰ manÏel pí‰e hudbu tfieba právû
k Peklu, koukáte mu nûkdy pfies rameno?

Poslouchám ho pfies podlahu, protoÏe mÛj ateliér je
nad jeho pracovnou. TakÏe poznám, jestli je to hez-
ká hudba, nebo dokonce i krásná, tentokrát byla ú-
Ïasná.
Pan fieditel a reÏisér Pekla Mo‰a fiíká, Ïe role o-
bou sester psal na tûlo Radce Coufalové a Hanû
Holi‰ové. Psal manÏel hudbu k textu Evy von
Steinbergové alespoÀ trochu pro vás?
KdyÏ pí‰e Zdenek nûco pro mû, vût‰inou si fieknu,
co kde potfiebuji. Hodnû zjednodu‰enû, s velkou
nadsázkou, moÏná do uvozovek: nahofie, dole, poti-
chu, nahlas, pomalu, rychle. Ale protoÏe Zdenek uÏ
mû za ta léta hodnû a dobfie zná, dokáÏe mi sloÏit
písniãku vyslovenû na tûlo a to je prima. VÏdycky mû
beztak nûãím pfiekvapí a myslím, Ïe i já jeho. Je to
spí‰ takovou na‰í zábavou, Ïe máme pofiád chuÈ se
nûjak vzájemnû pfiekvapovat.
Postavu Steinbergové alternujete s Alenou
Antalovou, obû jste v˘razné osobnosti. Ptám se
za diváky, neznalé divadelního provozu: Mûly
jste moÏnost komunikovat v dobû zkou‰ek, fiíkat
si, co je na té roli dobré, co nároãné, nebo jedna
druhou na jevi‰ti vidíte aÏ po nastudování?
Samozfiejmû jsme roli s Alenkou vykomunikovaly.
Zdenek nemÛÏe napsat písniãku pro mû s tím, Ïe by
se nûkdo dorovnával. Jako skladatel samozfiejmû
vûdûl, Ïe to bude zpívat i Alenka, se kterou jsme al-
ternovaly v tomto divadle ãtyfiikrát. Ví uÏ tedy, Ïe já
staãím na to, co ona umí odehrát a odzpívat a Ïe
ona staãí na to, co zvládnu já. Alenka mûla o trochu
více zkou‰ek, takÏe mnû spí‰e fiekla, odkud kam se
jde a kde si mám nechat rekvizitu. Je naprosto
skvostná kolegynû, nenechá mû ve ‰tychu. 

4

UU ··ÁÁLLKKUU  
KKÁÁVVYY  SS

SS  JJAANNEEMM  TTRROOJJAANNEEMM

ZZOORRAA  JJAANNDDOOVVÁÁ
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a sportu Palestra, kde mají naprosto ‰piãkové kan-
tory. Mûli jsme marketing a management a ekono-
miku, coÏ tehdy byly pro mû obory naprosto vzdále-
né, já jsem zaãala kvÛli anatomii a psychologii. A na-
jednou jsem zjistila, Ïe mû to ohromnû zaãalo zají-
mat, bavit, strhli mû pedagogové. Zjistila jsem, Ïe
mohu studovat marketing je‰tû hloubûji a na zákla-
dû doporuãení jednoho profesora z Palestry jsem u-
dûlala zkou‰ky na doktorandské studium. Asi z tfii-
ceti lidí nás vzali pût. Nebylo to úplnû levou zadní.

PouÏijete nabyté vûdomosti ve své kum‰t˘fiské
práci?
KaÏd˘ se prodáváme v téhle branÏi. âlovûk musí vû-
dût, kde jsou hranice, aby to nebylo podbízení se.
Ale budou vám ve‰ker˘ talent i schopnosti úplnû na
houby, kdyÏ je nebudete umût uplatnit, nebo se ne-
dokáÏete takzvanû dobfie prodat. TakÏe samozfiej-
mû, pomáhá mi to, nauãila jsem se i nûjaké nové fíg-
le, které asi zfiejmû budu vyuÏívat. 
Radíte také hokejistÛm praÏské Slavie. Kdo vás
pfiivedl tam?
Mne uãila na Palestfie atletiku Helenka Fuchsová,
na‰e pfiední atletka, olympioniãka, a její metody mû
natolik zaujaly, Ïe jsem ji chtûla vidût pfii práci je‰tû
s jin˘mi profíky. PÛvodnû jsem si myslela, Ïe se bu-
du jen hodinku u kafe koukat, co dûlá s tûma kluka-
ma ze Slavie, a najednou mnû volá, Ïe mû chce tre-
nér Vláìa RÛÏiãka na celé soustfiedûní hokejistÛ.
A tam uÏ najednou byla normální regulérní práce, po
roce jsme to zopákli a teì jsem obden, minimálnû
v den zápasu s hokejisty. Mám to v rámci praxe do
‰koly, je to pro mne skuteãnû dobr˘ vzorek.
Najednou jsem na‰la nûjaké cesty, které vyuÏívám
a jsem nápomocna je‰tû nûkomu jinému.
PromiÀte, co hokejistÛm vlastnû radíte?
Radím z pozice své nové profese, kterou teì kon-

Není von Steinbergová pro vás pfiíli‰ smutná ro-
le? Zastfielíte se kvÛli manÏelovû milence...
Já bych se rozhodnû nestfiílela. Ale ta role je velmi
veselá, protoÏe pro mû je to pûkn˘ úkol. Trvá jen
krátce, takÏe se ãlovûk nenadfie a pfiesto slízne
smetánku. Nicménû si myslím, Ïe role malého roz-
sahu, které jsem tu hrála pfiedtím, rozdíraly du‰i mé-
nû. Anebo byly tak ohromné, Ïe ãlovûk skoro neslezl
z jevi‰tû a to zase si herec nestaãí neuvûdomovat
nûjaké emoce. Dnes (25. fiíjna - pozn. Dokofiánu)
hraji poprvé, mám pfiedpremiéru, takÏe
je‰tû nedokáÏu posoudit, jak se v takové
roli budu cítit.
Jak von Steinbergová a vÛbec Peklo
vstoupily do va‰eho soukromí? 
¤ekla bych, Ïe tato role vznikla hodnû ko-
respondenãnû mezi mnou a Zdenkem,
protoÏe Zdenek byl skoro dva mûsíce ta-
dy v Brnû a stal se takov˘m hostujícím tatínkem
v na‰í domácnosti. KaÏd˘ máme nûjaké peklo - pro
nás bylo peklem zkoordinovat setkávání. Se
Zdenkem jsme se vidûli ãastûji, pfiijel tfieba v noci,
ale to uÏ Esterka spala. My dospûlí jsme staãili za
pochodu vyfie‰it spoustu vûcí, nebo jsme jeli na kon-
cert a po cestû v autû jsme si toho mohli spoustu
fiíct. TakÏe jsme to nûkdy fie‰ili tak, Ïe jsme
s Esterkou pfiijely sem do Brna tfieba jen na chviliã-
ku, aby se s tátou alespoÀ tro‰ku vidûli. Vy‰la mi
ohromnû vstfiíc i paní uãitelka ve ‰kole. My dospûlí si
v‰echno dokáÏeme vysvûtlit, vydrÏet, ale tento typ
inscenace je hodnû zátûÏov˘ na rodinnou pohodu.
Myslím, Ïe jsme to pfiesto zvládli docela bravurnû.
Star‰í dcera odpoutávala pozornost Esterky od ja-
kéhokoliv smutku. 
Co pro vás znamená Mûstské divadlo Brno?
Mluvíte o nûm jako o svém domovském divadle.
Jsem tady skoro uÏ 18 let hostem. Vím to naprosto
pfiesnû, poãítáme to od mého tûhotenství, kdy jsem
ãekala na‰i star‰í, které teì v lednu bude 18 let.
A Zdenek akorát dûlal Sny svatojánsk˘ch nocí. Je to
opravdu kus Ïivota. Mám tady blízké kamarády,
s odstupem sleduji, jak soubor s úkoly ohromnû vy-
zrává. Nic pro nûj není problém, je pfiipraven na ja-
k˘koli Ïánr. V rozhovorech, které jsem za tûch pár
let poskytla, je jasné, jak toto diva-
dlo vnímám. Nechtûla bych se opa-
kovat, myslím, Ïe je to v na‰í re-
publice jednoznaãnû nejlep‰í diva-
dlo. Nejen pro tu v‰estrannost.
Jsou tady ‰piãkoví ãinoherci, ktefií
zároveÀ ‰piãkovû zvládají muzikál,
tanec, a to je v˘jimeãné. Zaãíná to
osobností fieditele Mo‰i, kter˘ si
vÏdycky vybírá skvûlé spolupra-
covníky, nejen autory, ãímÏ nemys-
lím jen svého muÏe. Je to uÏ od di-
vadelního zázemí. Oblékaãky, vlá-
senkáfiky, zvukafii, osvûtlovaãi. Na
to, Ïe je tohle divadlo uÏ obrovská
ma‰ina, má pofiád lidské rozmûry
a to je to, co mû na nûm baví.
Jak jste se dostala do Nitry k o-
boru Masmediální komunikace
a reklama? 
K doktorandskému studiu v Nitfie
jsem se dostala pfies studium na
Vysoké ‰kole tûlesné v˘chovy

NENAHRADITELNÍ
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V muzikálu Babylon,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ãím, to je kondiãní a sportovní specialista. Pomáhám
s rÛzn˘mi regeneraãními technikami. Vûnuji se totiÏ
relaxaãním meditaãním technikám a myslím, Ïe za
dva roky jsme se dostateãnû „ochoãili“, máme k so-
bû dÛvûru, takÏe uÏ jim pomáhám dostat se do lep-
‰í fyzické i psychické kondice. V tomto sportu je to
dÛleÏité, zvlá‰tû kdyÏ je ãlovûk dlouho navrchu - po
vãerej‰ím zápase jsme spadli na druhé místo, takÏe
nemám moc dobrou náladu (Slavia prohrála 24. fiíj-
na s Vítkovicemi 3:4 - pozn. Dokofián). Ale samo-
zfiejmû jedna prohra nedûlá celkov˘ v˘sledek
(smích).
PÛvodnû jsem se chtûl poÈouchle zeptat, jestli
víte, jak si stojí Slavia v tabulce
extraligy, ale teì poznávám, Ïe
o hokeji víte víc neÏ kdekter˘
chlap!
Tabulku znám! Prosím vás, já uÏ
poznám i ofsajd a zakázané uvol-
nûní. JenÏe Esterka mû pfiedbû-
hla, ta ovládá v‰echna gesta roz-
hodãího. Co já bych povaÏovala
za krosãek, ona uÏ ví, Ïe je to nû-
co jiného. Mû spí‰e baví, Ïe hokej
má s divadlem hodnû spoleãného.
Pfielévá se tam nûjak˘m zpÛso-
bem úplnû hmatatelná energie
a hodnû to souvisí s bojov˘m u-
mûním. V momentu, kdy t˘m po-
chopí, Ïe se dá hrát zápas i jako
bojové umûní, ne jen jako hokej
pouh˘ prost˘ obecn˘ polní - v tom
jsou ohromné rezervy. JestliÏe tre-
néfii tohle cítí, aÈ uÏ jsou natolik ta-

lentovaní, nebo vzdûlaní, rozhodnû mají ‰anci dostat
se s takov˘m vedením t˘mu dál. Nûkdy, fiekla bych,
se intelektuální branÏe nebo lidé ze ‰oubyznysu
koukají na sportovce tro‰ku s despektem. Tfieba ne-
jsou seãtûlí, i kdyÏ ne zdaleka v‰ichni, mají také úpl-
nû jin˘ druh uvaÏování, jin˘ druh energie. Ale je to
obãerstvující ãas od ãasu jít se do této láznû vykou-
pat. 
Doporuãujete tai ãi taky hercÛm a zpûvákÛm?
Samozfiejmû. Doporuãuji tai ãi leckomu, ale záleÏí
na tom, jak˘ je to styl, jaká sestava se cviãí a kdo to
uãí. ProtoÏe uÏ vím, jak moc mÛÏe ublíÏit ‰patnû ve-
dená hodina - a je jedno, jestli tai ãi nebo aerobiku
anebo je to jen hodina s trenérem. Spí‰e jde o to,
aby lidé hodnû zjistili o svém tûle, svoje nedostatky
a pak se pustili do pohybové aktivity, která je úmûr-
ná jejich fyzické i psychické kondici.
Kolik ãasu jste vûnovala studiu tai ãi a kolik ny-
ní?
Dûlám to uÏ asi tfiináct˘ rok. Pfied mistrovstvím svû-
ta jsem trénovala aÏ deset hodin dennû. 
Na koho kromû vás se mÛÏeme tû‰it pfii va‰em
listopadovém koncertu v na‰em divadle?
Se mnou vystoupí Yellow Sisters a All X, jsou to ka-
marádi, pobyt na jevi‰ti s nimi je prima. Bude natá-
ãet âeská televize, koncert zopakujeme 5. ledna
v praÏském Divadle Komedie. Bude to bilanãní
a prÛfiezov˘ koncert k m˘m kulatinám, písniãky, kte-
ré zpívám se Zdenkem uÏ 20 let, ale i nové. 
Bojíte se pavoukÛ? 
Vztah k pavoukÛm mám pfiátelsk˘. Urãitû v‰ak ne-
budu mít doma sklípkany, to není typ chlupatého
mazlíãka, kter˘ je mi zrovna blízk˘. Mûli jsme tako-
vého velkého pûkného pavouka, kterého jsme krmi-
li, a kdyÏ jsme mu náhodou hodili kus s˘ra do jeho
sítû a on se k tomu rozbûhl a zjistil, Ïe to není mou-
cha, stra‰nû na‰tvanû to ze sítû vyhodil. Já vÛbec
miluji zvífiata a pfiírodu a taky o ní hodnû vím. Byla
jsem py‰ná na situaci, kdy kamarád star‰í dcery pfii-
‰el hrdû ukázat svou sbírku mot˘lÛ a já jsem jich
k jeho pfiekvapení spoustu znala. MÛj prastr˘c, bra-
tr mého dûdeãka, zakládal praÏskou zoologickou za-
hradu, nûkdo ty zvífiecí geny asi zdûdil, Viktorka
moÏná zaãne studovat pfiírodovûdu. I kdyby dûlala
nûco velmi vzdáleného tomu, co dûláme se
Zdenkem, nevadí nám to.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Se ZdeÀkem Junákem
v muzikálu Bastard,

reÏie: Stanislav Mo‰a

Se Svetlanou Slovákovou
a Martinem Havelkou

v muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA *  ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ *  VESEL̄   *  RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA

Zatímco v pfieváÏné vût‰inû mûst a fiekl bych, Ïe ve
v‰ech velk˘ch mûstsk˘ch aglomeracích, ve v‰ech
velk˘ch soustavách centrálního zásobování teplem
se jako základní palivo pouÏívá hnûdé uhlí. Jen pro
jednoduché srovnání: Jeden gigajoule tepla v hnû-
dém uhlí stojí teì nûco mezi 40 a 50 korunami, za-
tímco jeden gigajoule tepla v plynu se pohybuje ko-
lem 310 korun. Je to minimálnû ‰estinásobnû vy‰‰í

hodnota. A koneãná cena tepla se neli‰í ‰estinásob-
nû, rozdíl je mnohem niÏ‰í.
Ale v Brnû se pfiece také kdysi vyrábûlo teplo
z hnûdého uhlí, není-li pravda?
V teplárnû na ·pitálce témûfi v centru mûsta byla
technologická zafiízení na spalování hnûdého uhlí. Po
velkém ne‰tûstí v roce 1975 centrální orgány roz-
hodly o zámûnû pÛvodního základního paliva pro v˘-
robu tepla a pro zásobování teplem z plynu. Je to sa-
mozfiejmû kompenzováno podstatnû niÏ‰í ekologic-
kou zátûÏí. V Brnû není nejvût‰ím zneãi‰Èovatelem o-
vzdu‰í prÛmysl, n˘brÏ automobilová doprava. 
Nebudeme dûlat Ïádné oslí mÛstky mezi
Teplárnami Brno a Mûstsk˘m divadlem Brno,
kdyÏ souvislost je zcela jednoduchá. V divadle je
teplo od vás. A pokud vím, jste také dobr˘m

Jste pfiísn˘m ‰éfem? Mají z vás vítr lidi
v Teplárnách Brno, jejichÏ jste generálním fiedite-
lem a místopfiedsedou pfiedstavenstva?
Na to byste se mûl zeptat m˘ch kolegÛ a podfiíze-
n˘ch. Nemyslím si o sobû, Ïe jsem nadfiízen˘, ze kte-
rého si kolegové a podfiízení dûlají legraci. Zastávám
názor, Ïe ve‰kerá demokracie a podobné vûci musí
konãit na hranici fabriky, spoleãnosti, kdyÏ vejdete do
provozu. A zvlá‰È v na‰em oboru. Tady musí exi-
stovat pofiádek a disciplína. My energetici jsme
zodpovûdní za to, Ïe se vám Ïárovka rozsvítí kdy-
koli v noci vstanete, Ïe vám hfieje radiátor i pfii
venkovních minus tfieba patnácti stupních bez o-
hledu na na‰e technologické problémy, jestli má-
me dostatek paliva. 
PromiÀte, Ïe se na to ptám hned zkraje na‰eho
rozhovoru. Proã je v Brnû tak drahé teplo? Snad
pr˘ nejdraÏ‰í v republice. PfiipomeÀme, Ïe zaji‰-
Èujete teplo zhruba pro 60 procent obyvatel na-
‰eho mûsta.
Drahé teplo... Nazval bych to never ending story, kte-
rá se táhne od mého nástupu do Tepláren Brno 1. zá-
fií 1999, ale nechtûl bych to spojovat s tím, Ïe drahé
teplo souvisí pfiímo se mnou. Drahé bylo i pfiedtím
a bude i v budoucnu. Musíme si uvûdomit jednu vûc
- energie jako celek nikdy nebudou levné. Jejich ce-
na bude odpovídat jejich dostupnosti, kvalitû a tomu,
v jakém mnoÏství jsou a budou uÏívány. Ano, cena
tepla v Brnû je o nûco vy‰‰í ve srovnání s jin˘mi mûs-
ty. Primární dÛvod je v tom, Ïe základním palivem, ze
kterého se teplo v Brnû vyrábí, je zemní plyn.

ALEXEJ
NOVÁâEK

HOST DO DOMU
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bylo velice kvalitní divadlo,
skuteãnû na vysoké úrovni.
A my studenti jsme ãasto
dûlali v nûkter˘ch hrách
kompars. TakÏe uÏ tehdy
jsem vstoupil na prkna, kte-
rá pro mû mohla znamenat
svût. ZaplaÈ pámbu, Ïe jsem
na nich nezÛstal, protoÏe by
mÛj pfiínos pro divadlo nebyl
aÏ tak velk˘ jako pfiínos pro
jiné ãinnosti, pro které jsem
se potom rozhodl. Mûstské
divadlo Brno jsem objevil br-
zy po svém pfiíchodu
z Ostravy do Brna a zaãal
jsem je pravidelnû nav‰tû-
vovat. ZúãastÀuji se v‰ech
premiér. Po mém nástupu
do funkce generálního fiedi-
tele jsem se dostal ve vzta-
hu k divadlu do dvojí role.
Jako ‰éf dodavatele tepla
a jako divák. ÚroveÀ a kvali-

tu Mûstského divadla mÛÏu dokumentovat na sv˘ch
kamarádech. Jsou po celé republice a kdykoli je po-
zvu na nûjaké pfiedstavení do Brna, neváhají pfiijet.
Máte nûkteré oblíbené hereãky a herce?
Je to tak ‰iroké spektrum, Ïe kdybych nûkoho jme-
noval, urãitû bych na nûkoho zapomnûl a on by si to
nezaslouÏil. OceÀuji, Ïe se fiediteli Stanislavu Mo‰ovi
dafií vybírat skuteãnû ty nejlep‰í a také to, Ïe na do-
mácí divadelní scénu pfiinesl nov˘ fenomén - zahra-
niãní herce, které je schopen vybírat a angaÏovat.
Propojuje ãeskou kulturu se zahraniãní, dostanou se
k nám nové trendy, sly‰íme nové hlasy, roz‰ifiuje to
repertoár a moÏnosti na‰í divadelní scény.
Co byste dûlal, kdyby vás bulvární tisk spojil, a-
niÏ by to byla pravda, s nûkterou mladou hereã-
kou MDB?
Tak na to bych byl hodnû py‰n˘! Jako kaÏd˘ chlap!
(smích). A kdyÏ to není pravda, tak to ani není tfieba
vysvûtlovat. Ostatnû bulvární tisk ãtu pfiibliÏnû jednou

sponzorem nejen tohoto vûhlasného domu.
Koho vlastnû je‰tû teplárny sponzorují?
Sponzoring vychází  historicky od pfiedchozích maji-
telÛ. (Dovolte poznámku Dokofiánu: Je‰tû v roce
1997 pfied va‰ím nástupem byla majoritním vlastní-
kem anglická firma Eastern Generation Ltd., která
v roce 1999 pfievedla svÛj majoritní podíl na Eastern
Group European Investments Ltd. A koncem toho ro-
ku zmûnila tato spoleãnost název na TXU Czech
Investmens Limited. Dal‰ími pfievody bychom pfiíli‰
zatûÏovali, jen pfiipomeÀme, Ïe na podzim 2004 zís-
kaly majoritní podíl Tepelné zásobování Brno, a.s.,
a také Teplárny Brno a obû byly zaãlenûny do skupi-
ny spoleãností ovládan˘ch statutárním mûstem
Brnem. Loni radnice obû teplárenské spoleãnosti
slouãila do nástupnické spoleãnosti Teplárny Brno.)
VÏdy byly sponzorovány v‰eobecnû prospû‰né insti-
tuce. Uzavfieli jsme jiÏ pfied lety sponzorské smlouvy
se v‰emi brnûnsk˘mi nemocnicemi, vãetnû obou fa-
kultních, vojenské i úrazové.
Pravidelnû sponzorujeme
‰kolství, napfiíklad Vysoké
uãení technické i dal‰í uni-
verzity. Podporujeme nûkte-
ré akce, které pofiádají na‰i
nejvût‰í odbûratelé tepla -
mûstské ãásti. Mezi adresá-
ty nemal˘ch ãástek sponzo-
ringu patfií rÛzné ústavy, pfii-
pomenu jen Kociánku
v Královû Poli. Je toho víc.
Jsme rádi, Ïe i Mûstskému
divadlu Brno pfiispíváme,
aby mohlo vykonávat svoji
ãinnost.
Tak tedy, jak˘ je vá‰ vztah
k divadlu?
Je to taková Ïivotopisná o-
tázka. Vztah k divadlu mám
kladn˘ (smích). Musím fiíci,
Ïe uÏ za m˘ch ran˘ch stu-
dentsk˘ch let v Pfiíbrami,
kde jsem studoval SVV·,

8

Na golfovém hfii‰ti
Di‰ina v Plzni
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za mûsíc, kdyÏ tfieba v nedûli uÏ nedostanu so-
botní vydání novin. Koupím bulvár, jen abych si
pfieãetl, jestli je nûco nového.
Ode‰el jste nûkdy v prÛbûhu pfiedstavení
z nûjakého divadla?
Ne, to se mnû je‰tû nestalo a doufám, Ïe ani ne-
stane.
Rád hrajete golf. Na jaké úrovni a kolik ãasu
vám na nûj zb˘vá?
Hraji golf rád, ale nemám moÏnost hrát, jak dlou-
ho by se mnû to líbilo. Golf je sezónní sport, tak-
Ïe se snaÏím v zimní dovolené vyráÏet do teplej-
‰ích krajin a zahrát si golf i tam. Na rozdíl od
mnoha jin˘ch povaÏuji golf za sport. Je naprosto
pfiirozen˘, ãlovûk pfii golfu chodí, pfiitom je to
sport fyzicky nároãn˘, namáhav˘. UmoÏÀuje u-
drÏovat se v dobré kondici, musíte jej ov‰em pû-
stovat pravidelnû. Nejsem golfista, kter˘ by se
honil za nejniÏ‰ím handicapem. I kdyÏ ne nadar-
mo je mezi hráãi golfu takové pofiekadlo, Ïe han-
dicap niÏ‰í neÏ 20 odpovídá poãtu dnÛ, které
hráã stráví v práci za mûsíc. TakÏe má-li nûkdo
handicap jen 15, dalo by se z toho odvodit, Ïe
stráví v práci jen 15 pracovních dnÛ, zbytek na
golfu. Ale to taky není úplnû pravda. Já hraji golf
pro radost, proto, Ïe se dostanu do pfiírody, krás-
ného prostfiedí, hraji s pfiáteli i s obchodními part-
nery.
Je to skuteãnû hra jen pro vy‰‰í vrstvu, nebo
je dostupná, fieknûme, i pro bohatnoucí
stfiední vrstvu?
Je to jeden z pfietrvávajících m˘tÛ z minula, Ïe
golf je v˘sadou horní vrstvy. To uÏ není pravda.
KdyÏ porovnáte vybavení pro golfistu a pro ho-
kejistu, tak hokejista zaplatí aÏ trojnásobek proti
golfistovi. V souãasné dobû má âeská republika,
myslím, kolem 40 000 aktivních hráãÛ golfu. Tento
sport se zaãíná dostávat na pfiední místa Ïebfiíãku
klasick˘ch sportÛ, které jsou uznávány pro nej‰ir‰í
vefiejnost. Golf se roz‰ifiuje, pfiib˘vá hfii‰È. A tím se ta-
ky z golfu stává postupnû jeden z nejoblíbenûj‰ích
sportÛ. Pfiitahuje mládeÏ, v Golf clubu Brno Kaskáda
v Jinaãovicích máme zhruba z 1300 ãlenÛ uÏ nûkolik
mládeÏnick˘ch druÏstev. A golf také vychovává
k ãestné hfie. Má na to, aby se stal jedním z nejma-
sovûj‰ích sportÛ v zemi.
Jak strávíte silvestra?
Tam, kde bydlím, to znamená doma v Modfiicích.
Budeme s manÏelkou, moÏná Ïe u nás bude i nûkdo
z rodiny, rozhodnû pfiijedou dûcka, budeme trávit
v kruhu rodinném. I kdyÏ existuje druhá eventualita -
v posledních letech jsem strávil silvestra v Mûstském
divadle Brno a není vylouãeno, Ïe to letos nezopaku-
jeme.
Jste iniciátorem zdej‰ích pfiedstavení pro Teplárny.
Jak to zaãalo?
Poprvé jsme mûli tro‰ku problém s obsazením âino-
herní scény, teì máme vût‰í problém, aby se dosta-
lo na v‰echny v Hudební scénû. Po mém pfiíchodu do
tepláren jsme si s kolegy sedli a plánovali, co pro za-
mûstnance udûláme v oblasti kultury. Kdysi se totiÏ
v energetice slavil Den horníkÛ, já povaÏuji za dobrou
vûc hlásit se k nûjaké odbornosti, profesi, b˘t na ni
hrd˘. A vymysleli jsme, Ïe zkusíme zakoupit jedno
divadelní pfiedstavení, pak objednáme poho‰tûní,
aby si lidi ve sváteãním prostfiedí popovídali, aby se
vidûli v pûkn˘ch ‰atech a ne jen v montérkách.

9

Osvûdãilo se to, zájem rok od roku roste. Ani nevím,
jestli tûch pfiedstavení bylo uÏ pût nebo ‰est. A budou
dal‰í. Zájem je opravdu obrovsk˘.
Vedete ke kum‰tu i své dûti? 
Nejsem umûlec, abych vedl dûti ke konkrétnímu dru-
hu kum‰tu. Je to otázka celé v˘chovy. Je to i literatu-
ra. Nicménû na rozdíl od mnoha jin˘ch pfiíslu‰níkÛ
mladé generace, ktefií neãtou hodnotnou literaturu
a ani se neumí vyjadfiovat, byly na‰e dûti vychovává-
ny v prostfiedí, kde se tûmto vûcem vûnovala velká
pozornost. Obû dûti pracují v Praze, dcera je uÏ vda-
ná. Pokud jim nabídnu moÏnost jít do divadla v Brnû,
skoãí do auta a pfiijedou.
Nechtûl jste nûkdy s funkcí generálního fieditele
pra‰tit, i kdyÏ je dobfie placená?
Stokrát. Stokrát a v poslední dobû moÏná ãastûji neÏ
pfiedtím, ale pak jsem se vÏdycky vrátil, uvûdomil
jsem si, Ïe mû to vlastnû baví a Ïe si myslím, Ïe to u-
mím a Ïe se nûãím Ïivit pfiece jen musím. TakÏe ta-
kové ty pocity beznadûje, Ïe se cel˘ resort fiídí jin˘m
smûrem, neÏ by se mûl fiídit, mû vÏdycky pfie‰ly. ¤í-
kám si, Ïe snad budu je‰tû schopen aspoÀ sv˘m nû-
jak˘m dílem pfiispût k tomu, aby se v‰e dostalo na
správnou cestu. 
Jste ‰Èastn˘ ãlovûk? 
Já osobnû jsem ‰Èastn˘ ãlovûk. Myslím, Ïe ãlovûk má
b˘t ‰Èastn˘. NeÏijeme pro to, abychom byli ne‰Èastní.
Îijeme proto, abychom si Ïivot uÏili, abychom nûco
udûlali, abychom byli spokojení. Myslím, Ïe se mi to
dafií. 

Otázky kladl Jan Trojan
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SILVESTR 2008
9. tradiãní silvestrovské setkání
31. 12. 2008 od 18.00 hodin (aÏ do rána 2009)

WWiilllliiaamm  SShhaakkeessppeeaarree

VVEEââEERR  TT¤¤ÍÍKKRRÁÁLLOOVV¯̄  

AANNEEBB CCOOKKOOLLII  CCHHCCEETTEE

V komedii hrají:
Petr Gazdík
Pavla Vitázková
Erik Pardus
Hana Holi‰ová
Hana Kováfiíková
Martin Havelka
Jan Mazák
Irena Konvalinová
Viktor Skála
Zdenûk Junák

ReÏie:
Roman Polák

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK A MÍSTENEK:
MùSTSKÉ DIVADLO BRNO, LIDICKÁ 16. 602 00 BRNO,

TEL.: 533 316 410, E-MAIL: KOMERCNI@MDB.CZ

Cena: 2009,- Kã

Po skonãení slavnostního pfiedstavení:
- k tanci a poslechu na jevi‰ti hraje 

orchestr Mûstského divadla Brno 
pod vedením dirigenta Karla Cóna

- cimbálová muzika Václava Kováfiíka
- silvestrovská diskotéka 

Jindry Eliá‰e
- bohat˘ silvestrovsk˘ 

a novoroãní raut 
o nûkolika chodech 

- slavnostní pfiípitek o pÛlnoci 
na jevi‰ti 

(v‰e v cenû vstupenky)

Veãerem, nocí a ránem provází:
Marcela Vandrová 
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….tento pfiíbûh , rozhovor, mi poskytl kolega
reÏisér Roman Polák ve svém matefiském ja-
zyce, kter˘m je slovenãina. Omlouvám se
v‰em ãtenáfiÛm, Ïe slovensky neumím psát
a navíc, slovy se ani popsat nedá ta krásná
melodie slovenského jazyka, která mi pizúká
v u‰ích… 
…Romane, uÏ jsou to dlouhá divadelní léta,
co jsem s tebou spolupracoval poprvé
v Mahenovû ãinohfie v Brnû v inscenaci
Shakespearovy Boufie a dodnes nemohu za-
pomenout na tvÛj slavn˘ v˘rok, kdyÏ ses po

marném boji s herci o pochopení tvé vize
vrátil po pauze z klubu a pronesl jsi s krás-
n˘m úsmûvem na tváfii: „Teraz, keì mám
v sebe tri vodky, vidím to daleko jasnej‰e.“

Jak to vidí‰ dnes, kdyÏ uÏ nûjak˘ ãas ne-
koufií‰ a nepije‰? Jestli se ten pohled na
svût mûní?
Urãitû to vidím teì jasnûji… bez tfií vodek.
Samozfiejmû, kdyÏ je umûlec pln˘ tvÛrãí explo-
ze, tak se v urãité amplitudû svého Ïivota ne-
mÛÏe vejít do vlastní kÛÏe a chce z ní vystoupit.
Potom pfiejde ãas, pfiijde jiná doba a ãlovûk se
zaãne stfiízlivûji dívat na své ambice i na vlastní
tvorbu a moÏná pfiestává ménû vidût sebe v u-

mûní a snaÏí se spí‰ najít umûní v sobû a to co
moÏná ménû nápadnû a neménû nápadnû to
pfiedávat jin˘m, ktefií to zase budou pfiedávat ji-
n˘m. To znamená pfiedávat to hercÛm, ktefií to
zase budou pfiedávat nebo podávat divákÛm.
Pravda je i taková, Ïe mám tfiíletou dceru a dal
jsem si závazek, Ïe pokud by to bylo moÏné,
rád bych se doÏil její maturity, takÏe ãlovûk má
silnou motivaci. A najednou je ten svût jin˘, ãlo-
vûk má více ãasu, kter˘ nestráví povût‰inû s u-
mûleck˘mi pfiáteli, protoÏe nejtûÏ‰í je vydrÏet
sám se sebou. A kdyÏ uÏ je ãlovûk schopn˘ vy-
drÏet sám se sebou, je najednou schopen i ji-
ného pohledu na sebe sama a i na práci, kterou
dûlá…
Za tu dobu, co dûlá‰ divadlo, ti muselo pro-
jít rukama uÏ hodnû ShakespearÛ a tys nao-
pak byl ponûkolikáté hnûten Shakespearem.
Musí k tomu ãlovûk dozrát, nebo jste si byli
souzeni odnepamûti? PovaÏuje‰ se za sha-
kespearologa? Ptám se tak blbû na základû
tvé jedné poznámky na zkou‰ce: „A to kto
povedal, ·ejkspír, alebo ja?“
…nevím, kdy to zaãalo, protoÏe kdyÏ jsem
skonãil ‰kolu, tak jsem si nemyslel, Ïe je ten
Shakespeare nejlep‰í dramatik na svûtû… Byl
jsem velk˘ avantgardní reÏisér a díval jsem se
na nûho trochu s despektem, v‰echno bylo
u nûho tak nûjak jenom naznaãené a neukon-
ãené a aÏ ve zralej‰ím vûku jsem si uvûdomil,
Ïe to je právû ta v˘hoda, Ïe vytvofiil materiál pro
mnoho interpretací, Ïe kaÏd˘ dal‰í umûlec, tvÛr-
ce, divadelník, mÛÏe do jeho slov dát, co z nû-

âERT Tù VEM

Ve zku‰ebnû ã. 2,
pfii práci na komedii

Veãer tfiíkrálov˘ aneb
Cokoli chcete
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ho pochopí, co je mu blízké, s ãím se ztotoÏÀu-
je a je to stra‰nû moc kontrastních vûcí, Ïe na-
jednou vzniká takov˘ mix rÛzn˘ch pocitÛ, kter˘
se blíÏí k reálnému Ïivotu, protoÏe i ná‰ Ïivot je
mix komiky, tragiky, trapností, humoru i smutku.
A toho v‰eho byl schopen talentovan˘ ãlovûk
bez velkého vzdûlání z malého mûsteãka nad
Avonou a dodnes mu to závidí a spekulují, Ïe to
nenapsal on, a já jsem taky z malého mûsteãka
nad Váhom a taky se povaÏuji za talentované-
ho, a tak vzniklo ztotoÏnûní se Shakespearem
takov˘mto fanfarónsk˘m zpÛsobem, ale na dru-
hé stranû nûco mi z nûho zÛstalo, protoÏe on
mû nauãil myslet, protoÏe nic v nûm není dané,
dívá se na postavy z rÛzn˘ch úhlÛ, v jeho hrách
je zakódovan˘ jak˘si relativismus, kter˘ se pro
mne ãasem stal jakousi pfiirozenou filozofií a po-
hledem na Ïivot. Ne pfiíli‰ se nadchnout pro
nad‰ení, protoÏe po nûm pfiichází zklamání. Ne
pfiíli‰ se zamilovat, proto-
Ïe potom pfiijde deprese.
Ne pfiíli‰ nenávidût, proto-
Ïe z nenávisti se mÛÏe
zrodit nûco vût‰ího a tak
dále a tak dále… Samo-
zfiejmû nelze Ïít podle po-
uãek, protoÏe i tak jsem
se zamiloval a mûl  depre-
se, ale ãasem se ãlovûk
nauãí pojmenovat relativ-
nost sv˘ch pocitÛ, protoÏe
ãas nûjak˘m zpÛsobem
v‰e vyfie‰í… Nevím, jestli
tohle v‰echno fiekl Sha-
kespeare, nebo já, ale ur-
ãitû jsem to já a je tam
hodnû ze ·ejkspíra…
Moc pûknû fieãeno
a myslí‰ si, Ïe budeme
schopni, my herci, to
pochopit a naplnit?

(Premiéra Veãera tfiíkrá-
lového je dána, dokonce
se to má hrát na Silves-
tra jako fiachanda? Ne-
vyhneme se v záplavû fi-
losofie i fekálním fórÛm
a kopancÛm do prdele,
aby se ná‰ divák nasytil
a divadlo zÛstalo celé?)
Nemyslím si, Ïe je to po-
stavené na principu prázd-
n˘ch hereck˘ch nádob,
které reÏisér naplní sv˘mi
pfiedstavami. Bez tohoto,
Ïe je herec pfiipraven˘ na
urãité poslání v té které po-
stavû, to fungovat jedno-
du‰e nebude, i kdyÏ ho re-
Ïisér posune zleva dopra-
va nebo naopak. Je nutné,
aby si uvûdomili, Ïe je tady

nûco, k ãemu se mohou vyjádfiit na základû
zku‰eností i toho, co je jim blízké. A to je vlast-
nû to podstatné na reÏii, aby herec porozumûl
slovÛm reÏiséra, protoÏe, kdyÏ se to nestane,
neporozumí tomu ani divák. TakÏe cesta reÏisé-
ra k divákovi vede pfies herce a reÏisér mÛÏe
b˘t sebegeniálnûj‰í, pokud alespoÀ z ãásti to
nepfieskoãí na herce, tak ten zvlá‰tní tok ener-
gie, kter˘ zaãal nûkdy v renesanci, nebo uÏ dfií-
ve, kdyÏ velk˘ dramatik pracoval s konkrétními
herci, a pak pfies století se to pfienese do na‰í
doby a dnes to pfiekladatel s vlastní energií pfie-
loÏí a reÏisér to s vlastní energií a s vlastními Ïi-
votními zku‰enostmi pfiedá hercÛm a ti to nabijí
svou energií a pfiedají divákÛm a nebude pfieru-
‰ena ta nádherná kontinuita v této jakési lidské
kulturní kontinuitû, která prochází staletími,…
tak to bude nádherné…
TakÏe, dostals k dispozici herce, které ne-

14

S Petrem ·tûpánem, Martinem
Havelkou, Evelínou Kachlífiovou,

Viktorem Skálou a Alenou Antalovou
na premiéfie dramatu Arkádie

S Erikem Pardusem
na zku‰ebnû ã. 2
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ReÏisér Stano Slovák pfii práci na bláznivé hudeb-
ní pohádce Snûhurka a sedm trpaslíkÛ z dílny au-
torÛ Karla Cóna, Stana Slováka, Petra ·tûpána a
Jana ·otkovského na velké zku‰ebnû.

zná‰ aÏ tak dÛvûrnû, jako velk˘ dramatik
pfied stoletími… Jde‰ do toho i pfies tu ne-
znalost? A s jak˘m efektem?
Ale to je na tom divadle to krásné! Kdyby bylo
v‰echno dopfiedu jasné, jak to v‰echno dopad-
ne, tak uÏ by to nebyl ten krásn˘ hazard, Ïe e-
nergie lidí se vynaloÏila na nûco, co nakonec
nemusí fungovat. Nic není jisté. Relativismus,
kter˘ si mÛÏeme od Shakespeara vypÛjãit.
Veãer tfiíkrálov˘ není hrubozrnná komedie. Má
nûkolik poschodí. Na jedné stranû se pobavit
a na té druhé se trochu zamyslet. Pfievrat hod-
not v karnevalovém veselí, kdy v jednom oka-
mÏiku jste pán i sluha, Ïena i muÏ, kdy vládl král
„Nefiád“, kdy bylo dovoleno v‰e, to v‰e je tûÏko
pfieloÏitelné do dne‰ní doby, protoÏe nic z toho
a vlastnû v‰echno právû proÏíváme, protoÏe
v‰ichni v té hfie touÏí po lásce, v‰ichni o ní nû-
jak˘m zpÛsobem sní, bojují za ni a potom ona
pfiijde, ale jinak, neÏ si ti lidé pfiedstavovali, a za
tím v‰ím je radost z manipulace; a to je dal‰í li-
nie této hry, kde se hraje nûco, co mÛÏe mít blíz-
ko k tragédii, a my se budeme snaÏit, aby vymi-
zely rozdíly mezi renesancí a na‰í dobou, mezi
muÏem a Ïenou, protoÏe pohlaví doby by mûla
b˘t zbyteãná, a z toho by mûla vyplynout hra-
vost anebo cit lásky anebo ji získat anebo proÏít
Ïivot zábavnû a na to v‰echno zveme diváka.
Myslím, Ïe bude na co se dívat…

Potû‰ PánbÛh, pí‰Èaliãko boÏí! 
Dûkuji za rozhovor, 

Martin Havelka, herec z Brna…

„MEMORY CYCLE TIME...“Jan Apolenáfi

Milan Nûmec
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SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ 
Pohádkové, „rodinné pfiedstavení“, insce-
nace orientovaná na publikum dûtské i do-
spûlé zároveÀ. Mít pfiedstavení tû‰ící dûti
i jejich rodiãe bez rozdílu toutéÏ hravostí,
nápaditostí, humorem a divadelní magií, je
ambicí snad kaÏdého repertoárového diva-
dla. Tento bohulib˘ zámûr touÏí naplnit pÛ-
vodní bláznivá hudební komedie ãlenÛ sou-

boru Mûstského divadla Brno – skladatele
Karla Cóna a libretistÛ Stanislava Slováka,
Jana ·otkovského a Petra ·tûpána (je te-
dy zároveÀ libretistick˘m debutem dvou
z nejpopulárnûj‰ích hercÛ souboru MdB). 

Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni. Po
smrti laskavé královny matky si pfiivádí
hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která ne-
dokáÏe snést krásu své nevlastní dcery.
A kdyÏ zemfie i Král, je jí mladá Snûhurka
vydána zcela na milost a nemilost. Pfied
smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temné-
ho lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak
stojí, k jejímu ‰tûstí, útuln˘ domeãek se se-
dmi post˘lkami – jedna pro Prófu, jedna
pro Kejchala, jedna pro Dfiímala, jedna pro

Rejpala, jedna pro Styd-
lína, jedna pro ·tístka
a jedna pro ·mudlu. Jen
péãe Ïenské ruky tu jaksi
chybí a post˘lky jsou ponû-
kud malé. Ov‰em Macecha
se dozví, Ïe Snûhurce se
podafiilo uniknout jejím spá-
rÛm a rozhodne zbavit se jí
sama...  

Na pozadí známé po-
hádky bratfií GrimmÛ, jem-
nû inspirováni proslulou a-
nimovanou verzí Walta
Disneyho, tvofií zmínûn˘
tvÛrãí t˘m svou osobitou
stavbu plnou hororového
napûtí, ztfie‰tûného humo-

ru i pohádkové laskavosti. V‰e samozfiej-
mû kofienûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi pís-
niãkami.

Pokud jste zvûdavi, jak malincí budou
na‰i trpaslíci, jak bude vypadat stra‰ideln˘
les obklopující Snûhurãin útûk ze zámku,
jaké bude kouzelné zrcadlo, které Mace‰e
vÏdy sdûlí jen pravdu pravdoucí, zda
Snûhurka odolá Mace‰in˘m nástrahám

a hlavnû zda se v pravou chvíli vynofií
ze záhybu lesní cesty tolik oãekávan˘
a vytouÏen˘ Princ, pfiijìte se podívat
na Hudební scénu Mûstského divadla
Brno. 6. prosince tam má totiÏ pÛvod-
ní ãesk˘ muzikál Snûhurka a 7 trpaslí-

kÛ v reÏii Stanislava Slováka, hudebním
nastudování Karla Cóna, dramaturgii Jana
·otkovského, na scénû Jaroslava 
Milfajta, s kost˘my Andrey Kuãerové
a s Radkou Coufalovou, Svetlanou
Slovákovou, Janem Apolenáfiem, Mi-
lanem Nûmcem, Rastislavem Gajdo-
‰em, Petrem ·tûpánem, Robertem
Jíchou a Ale‰em Slaninou v hlavních ro-
lích svou premiéru. A mÛÏete si zazpívat
s na‰imi trpaslíky: KdyÏ se ti zdá/ Îe tû Ïi-
vot skfiíp/ A kdyÏ zdá se/ Îe uÏ ztrácí‰ vtip/
KdyÏ jsi sám/ Jak vystfielen˘ ‰íp/ Mám pro
tebe obrdobr˘ tip/ Îe v sedmi se to táhne
líp....

Jan ·otkovsk˘

16

Rachel Weiszová jako Snûhurka na fotografii 
Annie Leibovitzové

P¤IPRAVUJEME
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Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ruské moderny
Dmitrij S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za po-
hnuté 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 dra-
ma dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacá-
t˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim pfiinutil autora odejít do e-
migrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûr-
né, psychologicky v˘stiÏné a dramaticky strhující podání pfií-
zraãného ovzdu‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kfieh-
kostí ãlovûka – to v‰e vytvofiilo z MereÏkovského hry jeden
z nejsugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jed-
ná 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 Jirková, Ladislav Koláfi, Jan Mazák,
Viktor Skála, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher,
Zdenûk Bure‰ nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.

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 poslé-
ze 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 fran-
couzského, 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 Ïivo-
ta), ale triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãin-
né jednoduchosti se uÏ nepfiiblíÏila. Není divu. Ta hra má
takfika geniální v˘chozí situaci – tfii mnohaleté pfiátele stfied-
ního vûku rozdûlí názor na koupi jednoho z nich. Ten si to-
tiÏ 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˘ra-
zem vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m pozérstvím, ta-
nou 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 komedi-
ální formou své poznání o moÏnostech a limitech „chlap-
ského“ pfiátelství nám coby divákÛm podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Bofieck˘.

Brandon Thomas: 
CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch ko-
medií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech,
Charliem a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého srd-
ce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou styd-
livost i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zinsce-
novat 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 vy-
stoupí ponûkud rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pfie-
kvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nej-
lep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní
divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie by-
la svûfiena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na‰e-
ho „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.

Alexandr Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: 
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného
románu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lás-
ce na pozadí politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní pfiátelé, ãleno-
vé královsk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos
a subtilní Aramis nacházejí nového druha ve veselém gas-
koÀském ‰lechtici d'Artagnanovi. Spoleãnû pak ãelí intrikám
kardinála Richelieua, kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ -
Milady de Winter a hrabûte Rocheforta - snaÏí zkompromi-
tovat francouzskou královnu a upevnit osobní moc. Po ãet-
n˘ch dobrodruÏstvích, v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze zá-
hadné minulosti hrdinÛ, rytífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost
‰lechtick˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástrahami mstivé
Milady i kardinála. Tfii mu‰ket˘fii dodnes uchvacují sv˘m do-
brodruÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní energií, s níÏ
hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfiekáÏkám. V mu‰ket˘rské e-
popeji se Dumasovi podafiilo vytvofiit obraz nezapomenutel-
n˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morálním vlastnostem, odvaze,
vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti a rytífiskosti.
Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch spolupracovníkÛ na‰eho
divadla bude v mnohém pfiekvapující! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláfi, Alena Antalová nebo Ivana
VaÀková, Pavla Vitázková, Eva Jedliãková, Irena
Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála, Du‰an Vitázek,
Zdenûk Bure‰, Robert Jícha, Jan Mazák, Patrik Bofieck˘,
Evelína Kachlífiová nebo Mária Lalková a dal‰í.
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William Shakespeare:
VEâER T¤ÍKRÁLOV¯ aneb COKOLI CHCETE
proslulá komedie o lásce, milostném tfie‰tûní a chvále
bláznovství
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií
lásky, pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní
poetiky. B˘vá oznaãována jako komedie slavnostního ve-
selí ãi komedie masopustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrá-
cen˘ svût. Ve‰keré to tfie‰tûní se samozfiejmû toãí kolem
lásky. Z tolika pfieludÛ je Ïiva láska, Ïe sama je sv˘m
vlastním pfieludem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏence Violu
a Sebastiana. Viola pfiijímá v chlapeckém pfievleku pod
jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrské-
ho, a zamiluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou a
krásnou hrabûnku Olivii. Vy‰le k ní jako svého posla lás-
ky Cesaria a Olivie zahofií láskou k mladému zprostfied-
kovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se na scénû objeví
Sebastian, a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním uza-
vfie tajn˘ sÀatek. Romantick˘ pfiíbûh se proplétá s pás-
mem komick˘m, jehoÏ protagonisty jsou sir Tobiá‰ ¤íhal,
Oliviin str˘c, jeho kumpán rytífi Ondfiej Tfiasofiitka a hra-
bûnãina komorná Marie. V‰ichni tfii jsou strÛjci neplechy
na zap‰klém puritánovi Malvoliovi, správci Oliviina pan-
ství: podvrÏen˘m listem jej pfiesvûdãí, Ïe ho pÛvabná
hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní komedie
pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfievlekÛ,
soubojÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût-
‰ích, kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval
"snem" o prchavém mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o sy-
rovém neãase. Veãer tfiíkrálov˘ tedy pfiiná‰í pro kaÏdého
nûco; záleÏí na nás, chceme-li se na lidské hemÏení dí-
vat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skrze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák                                                      
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo
Hana Kováfiíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena
Konvalinová, Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav
Matûjka, Zdenûk Junák, Lenka Janíková, Veronika
Poláãková, Patrik Bofieck˘ nebo Michal Isteník a dal‰í.
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pondûlí Dmitrij MereÏkovskij A2008
19.30 Smrt Pavla I.
stfieda Yasmina Reza AB3
19.30 Kum‰t
ãtvrtek Brandon Thomas zakoupeno
17.00 Charleyova teta
pátek Brandon Thomas zakoupeno
18.00 Charleyova teta
sobota Yasmina Reza AB6
19.30 Kum‰t
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek           D
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek William Shakespeare vefiejná generálka
14.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek William Shakespeare pfiedpremiéra, C5
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota William Shakespeare premiéra, P
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek           
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ Georges Feydeau
18.00 Brouk v hlavû
stfieda Slavnostní vyhlá‰ení divácké ankety
19.30 Kfiídla 2007/2008
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek William Shakespeare A5
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota William Shakespeare A6
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
nedûle William Shakespeare E7
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pondûlí William Shakespeare A1
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
úter˘ William Shakespeare A2
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pondûlí William Shakespeare AB1
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
úter˘ William Shakespeare E2
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare premiéra
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete

slavnostní silvestrovské pfiedstavení

5.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
13.12.
14.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
21.12.
22.12.
22.12.
23.12.
26.12.
26.12.
27.12.
27.12.
28.12.
28.12.
30.12.
31.12.
31.12.

pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón vefi. generálka
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón                   A5/AB5
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón premiéra, P
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle Benefiãní koncert
18.00 Advent, andûlé a dûti po‰esté
pondûlí S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A1/AB1
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A2/AB2
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
stfieda A. Lloyd Webber, T. Rice zakoupeno
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón zakoupeno
17.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
11.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
stfieda A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
ãtvrtek A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
pátek A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
sobota A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Jesus Christ Superstar
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
15.00 Jesus Christ Superstar
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
pondûlí Vánoãní koncert
15.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
pondûlí Vánoãní koncert
18.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
úter˘ Vánoãní koncert
18.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A6/AB6
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
14.00 Mam’zelle Nitouche

slavnostní silvestrovské pfiedstavení
stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
18.30 Mam’zelle Nitouche

slavnostní silvestrovské pfiedstavení

1.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

12.12.
12.12.
13.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
29.12.
30.12.
31.12.

Zájezdy: 2. prosince hostuje Mûstské divadlo Brno 
s operetou Orfeus v podsvûtí  v Tábofie a 14. prosin-
ce s muzikálem Cikáni jdou do nebe ve Zlínû.

Igor Ondfiíãek,
Petr ·tûpán
v komedii
Charleyova teta,
reÏie: Gustav Skála
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2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.

10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

pátek Zdenek Merta, Karel ·íp R2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
sobota Zdenek Merta, Karel ·íp derniéra, X2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
nedûle Dmitrij MereÏkovskij Z2008
19.30 Smrt Pavla I.
pondûlí Dmitrij MereÏkovskij T2008
19.30 Smrt Pavla I.
úter˘ William Shakespeare AB2
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare A3
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ A2009
19.30 Deník krále
sobota Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
pondûlí Yasmina Reza A1
19.30 Kum‰t
úter˘ Yasmina Reza A2
19.30 Kum‰t
stfieda Brandon Thomas P18 
18.00 Charleyova teta
ãtvrtek Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ M2009
19.30 Deník krále
pátek Eduardo Rovner zakoupeno
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB1 
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ Brandon Thomas PPP
18.00 Charleyova teta
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB4
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     E5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     A6
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     A1
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ Yasmina Reza E2
19.30 Kum‰t
stfieda William Shakespeare AB3
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek William Shakespeare C4
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek William Shakespeare AB5
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota William Shakespeare AB6
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete

4.1.
8.1.
9.1.

11.1.
11.1.
12.1.
13.1.
15.1.
16.1.
17.1.
28.1.
29.1.

nedûle Záznam âT (live)
17.00 Tfiíkrálov˘ koncert
ãtvrtek K. Gärtner, E. Bryll PP1
18.00 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pátek K. Gärtner, E. Bryll zakoupeno
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón D/E7
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pondûlí S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón C2/E2
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
stfieda J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
ãtvrtek J. Doga, E. Loteanu zakoupeno
11.00 Cikáni jdou do nebe

Zájezdy: 14. ledna hostuje MdB s muzikálem
My Fair Lady (ze ZelÀáku) v Dûãínû.
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: 
PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pfiipravili pro na‰e di-
vadlo jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ten poslední -
pohádkov˘ muzikál „Zahrada divÛ“ i první – muzikálová fé-
erie „Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hrají dodnes. Tentokrát au-
tofii pfiipravili muzikálovou trilogii s názvem Osudová kome-
die. První díl Peklo, stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m o-
riginálním 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 trilo-

gie, nyní mlad˘ sochafi David, se stane hned dvojnásobnou
obûtí okolností, které mu do jeho osudu vnese bohat˘ aris-
tokrat Sebastian. Ten si nechá u Davida vytvofiit sochu své
pfiekrásné mladé Ïeny Leny, av‰ak z v˘sledné podoby so-
chy poznává, Ïe se bûhem práce na so‰e David do jeho
manÏelky zamiloval. KdyÏ posléze Lena vinou Sebastia-
novy pomsty umírá, je nucen  David podstoupit cestu pek-
lem, 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˘ origi-
nální 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˘ po-
hled nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Hana
Holi‰ová nebo SoÀa Borková, Petr Gazdík nebo Stanislav
Slovák, Jan Apolenáfi nebo Martin Havelka nebo Petr ·tû-
pán, Alena Antalová nebo Zora Jandová, Ján Jackuliak ne-
bo Du‰an Vitázek, Igor Ondfiíãek nebo Jifií Zmidloch a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JOSEF A JEHO ÚÎASN¯ PESTROBAREVN¯ PLÁ·Ë
Prvním dílem geniálního muzikálového skladatele A. Lloyd
Webbera, kter˘ vytvofiil spolu s textafiem Timem Ricem, je
biblick˘ muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.
Tehdy devatenáctilet˘ Webber jej napsal pÛvodnû jako pat-
náctiminutové dílo na objednávku jedné lond˘nské ‰koly
k ukonãení semestru. Mûlo v‰ak takov˘ úspûch, Ïe jej auto-
fii záhy roz‰ífiili na celoveãerní muzikál a ve své premiéfie u-
vedli v Lond˘nû roku 1972. Jedná se o muzikál doslova pro
celou rodinu a my jej uvádíme v ãeské premiéfie v reÏii
Stanislava Mo‰i a choreografii Igora Barberiçe. Podobnû ja-
ko jsme uvádûli muzikál Jesus Christ Superstar nejprve
v zahraniãí v anglickém a nûmeckém jazyce. Inscenace má
za sebou jiÏ 128 úspû‰n˘ch repríz v celé fiadû evropsk˘ch
zemí. Vzhledem k tomu, Ïe vypráví zcela neobvykl˘m zpÛ-
sobem o vûcech dávno minul˘ch, i kdyÏ nám blízk˘ch,
a pouÏívá k tomu rozliãn˘ch technik, vãetnû animací, hovo-
fií se o této inscenaci jako o nejlep‰ím ztvárnûní v Evropû,
a i proto se máte na co tû‰it.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Vladimír
Voleãko, Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová nebo
Markéta Sedláãková, Jifií Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Petr
Gazdík nebo Stanislav Slovák, Robert Jícha nebo Oldfiich
Smysl, Karel ·karka, Luká‰ Vlãek, Jifií Zmidloch, Michal ·e-
bek, Ale‰ Slanina, Petr Doãkal, Michal Matûj, Luká‰ Kantor,
Petr Brychta nebo Ján Jackuliak, Robert Rozsochateck˘,
Pavla Vitázková nebo Eva Jedliãková, Vendula ·eráková,
SoÀa Jányová, Gabriela Karmazínová, SoÀa Kubi‰ová,
Hana Kratochvilová, Aneta Majerová, Jan Dûdek, Jakub
Przebinda, Radek Novotn˘, Petra Olexová, Dana Puková,
Lenka Rydlová, Karla Spilková, TáÀa ·tefkoviãová a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Souãasn˘ britsk˘ autor Andrew Lloyd Webber, oznaãovan˘
za „krále muzikálu“, je také jedin˘m svûtov˘m autorem, je-
muÏ se na Broadwayi hrály tfii muzikály souãasnû. Jeden
z tûch nejslavnûj‰ích, jímÏ pokraãoval v tradici rockov˘ch o-
per, je bezpochyby Jesus Christ Superstar z roku 1971.
Pfiíbûh vychází z Nového zákona a zpracovává posledních
sedm dní Ïivota JeÏí‰e Krista z pohledu toho, kdo jej nako-
nec zradil – Jidá‰e I‰kariotského. Je postaven na stûÏejních
momentech JeÏí‰ov˘ch posledních dní, jako je pfiíjezd do
Jeruzaléma, vyhnání pfiekupníkÛ z chrámu, poslední veãe-
fie, Jidá‰ova zrada v Gethsemanské zahradû, stejnû jako
soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukfiiÏování. Jesus
Christ Superstar ãekal obrovsk˘ úspûch – jen pfii svém prv-
ním lond˘nském uvedení se doãkal více neÏ 3350 repríz
a dodnes patfií k tûm nejhranûj‰ím Webberov˘m dílÛm ved-
le Fantoma opery, Cats a Evity.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Oldfiich Smysl nebo Du‰an
Vitázek, Jana Musilová nebo Ivana VaÀková, Petr Gazdík
nebo Ján Jackuliak, Jan Apolenáfi nebo Igor Ondfiíãek,
Zdenûk Junák nebo Jan Mazák, Rastislav Gajdo‰ nebo
Jakub Uliãník a dal‰í.

HRAJEME

ADVENT, ANDùLÉ A DùTI PO·ESTÉ
benefiãní koncert
JiÏ po‰esté pofiádá Nadaãní fond NIKÉ na Hudební scé-
nû Mûstského divadla Brno benefiãní adventní koncert,
jehoÏ v˘tûÏek bude vûnován potfiebn˘m. Tento rok na
veãeru plném hudby i smíchu vystoupí velk˘ orchestr
MdB s dirigentem Igorem Vavrdou, Petr Gazdík s
Ivanou VaÀkovou a synem Josefem, Zora Jandová a
Zdenek Merta s dcerami, ALL X, Matûj a Markéta ·trun-
covi s tátou Daliborem a mámou Katefiinou (cimbál &
housle), Jifií Zonyga s maminkou, pûveck˘ sbor
Buchlovick˘ dÛchoìák BUDU z Buchlovic, pûveck˘ sbor
Kampanela s Bohu‰em Matu‰em a novou adventní pís-
ní, Petr Malásek se synem Petrem, Lucie Bílá se synem
Filipem.

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ 
bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé krá-
lovny matky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu,
která nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ
zemfie i Král, je jí mladá Snûhurka vydána zcela na mi-
lost a nemilost. Pfied smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin
temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak stojí
k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami –
jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dfiímala,
jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka
a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chy-
bí a post˘lky jsou ponûkud malé. Ov‰em Macecha se
dozví, Ïe Snûhurce se podafiilo uniknout jejím spádÛm a
rozhodne zbavit se jí sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû inspi-
rováni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvo-
fií hudební skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav
Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou
stavbu, plnou hororového napûtí, ztfie‰tûného humoru 
i pohádkové laskavosti. V‰e samozfiejmû kofienûno pÛ-
vabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
má v‰echny pfiedpoklady b˘t pfiíjemn˘m pfiedstavením,
nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospû-
l˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáfi nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo
Petr ·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav
Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jifií Mach nebo Du‰an
Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Robert
Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jifií
Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan
Novotn˘ a dal‰í. 
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BEZ KOMENTÁ¤E

ZRCADLENÍ

NEP¤EHLÉDNùTE!
V prosinci si nenechte ujít na Hudební scénû

rockov˘ muzikál A. L. Webbera a T. Rice
JESUS CHRIST SUPERSTAR

19.12. - 19.30, 20.12. - 18.00, 21.12. - 15.00 a 19.30

Oslavte s námi konec roku a pobavte se 
na rozpustilé operetce

MAM’ZELLE NITOUCHE
30.12. - 19.30, 31.12. - 14.00 a 18.30

19.  fiíjna probûhlo
setkání s  hvûzda-
mi seriálu Star
Trek. Mezi pozva-
n˘mi byl Armin
Shimerman, pfied-
stavitel Quarka ze
Star Trek: Deep
Space Nine, kter˘
je také znám˘ ja-
ko Nox Anteaus z
epizody The Nox
ze Stargate SG-1
a jeho ãesk˘ da-
bér, Zdenûk Bu-
re‰. Zdenûk Bure‰ pfiipomnûl své dvû startrekové
postavy, hraje ov‰em i fiadu epizodních rolí, dabo-
val Petera Sellerse, Woodyho Allena a nyní dabu-
je v seriálu Boston Public).

V kruhu rodiny 
a sv˘ch kolegÛ

oslavil v divadelním klubu
abrahámoviny herec 

Martin HavelkaF
o

to
: 

T
in

o
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Pfiítel Martin Havelka, jedna z hereck˘ch opor
Mûstského divadla Brno, se nedávno dal sly-
‰et, Ïe „jsme divadlem svûtov˘m“! Nepfiehnal
to trochu? A kdyÏ ne – jaké to je b˘t uÏ patnáct
rokÛ reÏisérem ve „svûtovém divadle“?
Já si myslím, Ïe Martin nepfiehánûl. Od „SnÛ sva-
tojánsk˘ch nocí“, muzikálové inscenace MdB do-
b˘vají Evropu. Doslova. Dnes uÏ je snaz‰í vypoãí-
tat, ve kter˘ch evropsk˘ch zemích Mûstské diva-
dlo Brno doposud nehostovalo, neÏ konstatovat,
kde v‰ude uÏ bylo. A vypadá to, Ïe zájem v cizinû
spí‰e vzrÛstá, neÏ by polevoval. Pamatuji dobu,
kdy se z Brna vyváÏely pfieváÏnû inscenace oper-
ní a baletní. Teì je na export muzikál made in
MdB. Jako ãinoherní reÏisér bych si samozfiejmû
pfiál, aby se podobnému zájmu a ohlasu tû‰ily ta-
ké inscenace ãinoherní. Îe tomu tak v nedávné
minulosti bylo, o tom svûdãí zahraniãní zájezdy âi-
noherního klubu, Divadla za branou, Divadla na
zábradlí. Jisté ov‰em je, Ïe „divadlo, které mluví,
tanãí a zpívá“, má zvlá‰È dnes mnohem lep‰í pfied-
poklady pro mezinárodní ohlas a vûhlas uÏ svou
samou podstatou.
Jsme tedy divadlem svûtov˘m. Dobrá. Ale
o svûtovosti divadla je moÏné uvaÏovat i z ji-
ného úhlu.
Já vím. A vím také, co máte na mysli. Jan
Grossman napsal uÏ pfied lety: „S pojmem svûto-
vosti pofiád zacházíme jako hysterick˘ milenec se
svou láskou: miluje a nenávidí, nenávidí a miluje.
Ale svûtovost, to není záleÏitost ‰ikovného expor-
tu. Svûtovost je dána intenzitou, jakou dovedu
svoji zku‰enost – získanou tfieba na nejmen‰ím
prostoru a v nejkrat‰ím ãase, TEë a ZDE -  pro-
hloubit ve zku‰enost rozhodující, obecnû lidskou,
nadãasovû platnou. Bez ambivalentní hysterie
a bez postranních pretencí.“
Zlatá slova, nemûla by zapadnout. Také zejmé-
na proto, Ïe obsahují i v˘zvu souãasn˘m ães-
k˘m dramatikÛm. Nastudovat pÛvodní ãeskou
dramatickou novinku vám zatím nebylo dopfiá-
no. Pfiesto jste jedné z nich na svût pomohl.
Ano, bylo to nedávno v Opavû a jednalo se o hru
Jifiího Kratochvila „âerná skfiíÀka aneb Hry a sny“.
Produkoval jsem ji tehdy jako ‰éf opavské ãinohry,
ale hru reÏíroval Zdenûk Kaloã. Hra je
sondou do na‰eho svûdomí a chce od-
povûdût na otázky spojené s novodo-
bou emigrací a návraty zpût do vlasti. Je
to krutá groteska o ãeské povaze.
Myslím, Ïe inscenace byla velmi dobrá,
zájem kritikÛ nebyl bohuÏel Ïádn˘,
i kdyÏ se jednalo o jednoho z nejlep‰ích
a ve svûtû oceÀovan˘ch ãesk˘ch spisovatelÛ.
Pokud se i odborn˘ tisk chová k ãinoherním no-
vinkám takto mace‰sky, nemÛÏeme se divit, Ïe
novinek je tak málo. Pfiesto vûfiím, Ïe se bl˘ská na
lep‰í ãasy. O slovo se znovu hlásí Milan Uhde
(Zázrak v ãerném domû), Václav Havel
(Odcházení) a normalizací umlãen˘ Milan
Kundera (Ptákovina). Inscenovat zbrusu novou
ãeskou ãinohru, pokud moÏno z brnûnské dílny, je
jedním z m˘ch nesplnûn˘ch snÛ. O souãasné hry
je zájem, o ãemÏ jsem se pfiesvûdãil pfii nedávné
premiéfie hry Yasminy Rezy Kum‰t, kterou jsem
reÏíroval. Ohlasy na ni jsou skvûlé, divákÛm se lí-

bí, v˘kony v‰ech protagonistÛ jsou excelentní,
a i kdyÏ je tam i podíl mé práce, vfiele doporuãuji
ke zhlédnutí. Téma mezilidsk˘ch vztahÛ, konkrét-
nû potfieba pfiátelství, je zpracováno humornou, a-

v‰ak nekarikující formou, a myslím si, Ïe vût‰ina
divákÛ najde v inscenaci i svá osobní témata.
KdyÏ jste jako herec zaãínal v Divadelním stu-
diu JAMU, bylo vám kolem dvaceti. KdyÏ jste
se poprvé uvedl jako reÏisér nastudováním
Wilderova „Na‰eho mûsteãka“, táhlo vám na
ãtvrt˘ kfiíÏek. Kdybyste srovnal vá‰ dne‰ní ná-
zor na reÏii a hereckou tvorbu s názorem, kte-
r˘ jste mûl pfied tfiiceti lety, kdy jste zaãínal ja-
ko herec, s názorem pfied patnácti lety, kdy jste
zaãal reÏírovat, v ãem se va‰e my‰lení o reÏii
a herectví podstatnû zmûnilo?
Jako student jsem mûl nûkdy pocit, Ïe mû reÏisér

RODINNÉ ST¤ÍBRO

ZDENùK
âERNÍN
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jde. Myslel jsem si tak trochu
na Malvolia ve „Veãeru tfiíkrá-
lovém“, kter˘ reÏíruje Roman
Polák. Jím bych se krotit dal.
Ale nevy‰lo to. Snad pfií‰tû.
V opavském divadle mám na
repertoáru roli Îaka v „Jak se
vám líbí?“ a v „Romeovi a Julii“
Vévodu. B˘t sám sobû reÏisé-
rem je sloÏité v tom, Ïe se na
sebe nemÛÏete dívat z hledi‰-
tû. ProtoÏe v hledi‰ti je vám to
v‰echno jasné. V˘hoda je
v tom, Ïe si jako reÏisér vÛãi
mnû, jako herci, nedovolím pfii-
pomínky fiíkat tak upfiímnû, ne-
boÈ hrozí nebezpeãí, Ïe bych
se mohl na‰tvat a roli si vrátit.
âasto hovofiíte o práci v o-
pavském divadle. Co vás za-
vedlo tak daleko od Brna?

Pfied pûti lety jsem dostal nabídku, abych tam pra-
coval jako umûleck˘ ‰éf ãinohry a pomohl zved-
nout její úroveÀ. Pfiijal jsem, ãásteãnû také proto,
Ïe jsem fie‰il i problémy v osobním Ïivotû, myslel
jsem si, Ïe dálka v‰e vyfie‰í. Vyfie‰ila. Byl jsem
rozveden. Co se v‰ak umûlecké práce t˘ká, mys-
lím, Ïe cíl, kter˘ jsem si stanovil pfii nástupu do
Opavy, jsem vrchovatû splnil. Pûta‰edesáti-
procentní náv‰tûvnost jsem pov˘‰il o tfiicet pro-
cent, uvedli jsme spoustu zajímav˘ch titulÛ a úro-
veÀ herecké práce souboru je oceÀována jak kriti-
kou, tak hostujícími reÏiséry i samotn˘mi diváky.
Dnes uÏ se nemusíte obávat náv‰tûvy jakéhokoliv
ãinoherního titulu ve Slezském divadle v Opavû.
Práce pro mû osobnû to byla velmi nároãná.
Pendloval jsem mezi Brnem a Opavou, najezdil
ãtyfiicet tisíc kilometrÛ roãnû, plnil své povinnosti
jako reÏisér v Brnû a povinnosti tatínka, se kter˘m
zÛstaly tfii dûti. KdyÏ pak pfiibylo nedávno je‰tû
ãtvrté dítû, tak jsem si fiekl, Ïe v takovém fofru se
Ïít nedá. Pfiipravil jsem v Opavû poslední sezonu,
tzv. shakespearovskou, která je nyní v bûhu, ode-
vzdal jsem své ‰éfovské povinnosti a vrátil se zpût
do Brna, abych se vûnoval své rozsáhlé rodinû
a pfiedev‰ím umûlecké práci v MdB, kde si myslím,
Ïe je moje místo. Spolupráce s panem fieditelem
Mo‰ou nese své ovoce, o ãemÏ se ná‰ divák pfie-
svûdãuje jiÏ více neÏ patnáct let. Tûch posledních
pût let bylo skuteãnû hektick˘ch, fie‰il jsem vlast-
nû po hamletovsku otázku „Kde b˘t?“, „âím b˘t?“
a „Jak˘m b˘t?“.  
KdyÏ uÏ vzpomínáte Hamleta, v jednom hamle-
tovském interview Hosta do domu s redakcí
Divadla padla jedna otázka: „V jakém stavu
shledáváte zrcadlo, které má divadlo jaksi na-
stavit svûtu?“ Jak byste na tuto otázku odpo-
vûdûl vy dnes?
Stejnû jako oni tenkrát: “Od doby dánského prince
uplynulo drahnû let. V˘roba zrcadel byla vesmûs
pfievedena na prÛmyslovou a obchodní bázi; po-
ctivou fiemeslnou práci, nesoucí peãeÈ svého tvÛr-
ce, abys pohledal. Stinnou stránkou sériové v˘ro-
by je ov‰em vysoké procento zmetkovitosti, které-
ho se v‰ak po na‰em soudu nevyvarujeme ome-
zením v˘robních kapacit, ani opatrností v zavádû-

zbyteãnû drÏí zkrátka, jako by mi pfiekáÏel v he-
reckém rozletu. Moje maminka dokonce fiíkala:
„Kdo to je, ten reÏisér? Proã vám to kazí?“.
Pozdûji jsem poznal, jak dÛleÏit˘ je pro hercÛv rÛst
skuteãn˘ reÏisér. Mûl jsem jako herec vût‰inou
‰tûstí na dobré reÏiséry – pedagogy. Pavel Hradil,
Zdenûk Kaloã, Alois Hajda, ale i jiní. Má herecká
praxe mi pomáhá v reÏijní profesi. SnaÏím se, aby
herec m˘m poÏadavkÛm rozumûl a byly splnitel-
né. Jde mi spí‰ o to, abych se jako reÏisér realizo-
val pfies herecké v˘kony. A ãím dál tím víc se zba-
vuji, i kdyÏ divácky pÛsobiv˘ch, ale ve své podsta-
tû nadbyteãn˘ch, reÏijních efektÛ. Chci slouÏit au-
torovi, pfiedev‰ím jeho my‰lence, ale moderním
zpÛsobem, bez pfiehnané piety, i za cenu drama-
turgick˘ch úprav textu.  
UÏ od Wilderova „Na‰eho mûsteãka“ v MdB
/1994/ je va‰ím trval˘m spolupracovníkem scé-
nograf Jan Du‰ek. Nevzpomínám si, Ïe byste
spolupracoval s jin˘m scénografem. Tomu se
fiíká divadelní blíÏenci. MÛÏete prozradit, na
ãem je to va‰e „spfiíznûní volbou“ zaloÏeno? 
S Honzou Du‰kem se známe více neÏ tfiicet let. Je
to svûtov˘ v˘tvarník a jsem rád, Ïe jsme se pro se-
be objevili. Jsme asi stejná krevní skupina, staãí
se na sebe podívat, fiíct podstatu problému, kter˘
máme fie‰it, a na‰e my‰lení se vydává stejn˘m
smûrem. Rozumíme si v základních lidsk˘ch otáz-
kách, a to je to nejpodstatnûj‰í. Honza jako scé-
nograf myslí úÏasnû dramaticky. Vytváfií pro herce
prostor k jednání, neexhibuje, a pfiesto dokáÏe vy-
tvofiit fantastickou iluzi, která podporuje vyznûní
inscenace. Za jevi‰tní v˘pravu k mé inscenaci
Othela byl ocenûn Cenou Alfréda Radoka. Já
jsem na nûj py‰n˘, i kdyby Ïádnou cenu nedostal.
Divadelní reÏie se stala va‰ím hlavním poslá-
ním. Ale „poku‰ení herectví“ je pfiesto neod-
bytné. Jaké to je b˘t sám sobû reÏisérem?
Po herecké práci se mi st˘ská. Byl jsem do MdB
angaÏován jako herec. Stanislav Mo‰a fiíkal, Ïe ja-
ko vynikající herec. Teì hraji málo, profese reÏisé-
ra je jiná a ãasovû nároãná. Obãas zaskoãím ve
sv˘ch hrách v pfiípadû nemoci nûkterého z kolegÛ,
obãas se do malé role z personálních dÛvodÛ i ob-
sadím. A stále vûfiím, Ïe ta velká herecká role pfii-
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ní nové technologie. Na druhé stranû nelze pfiehlí-
Ïet, Ïe zrcadlov˘ prÛmysl mÛÏe se dnes pochlubit
‰irok˘m sortimentem v˘robkÛ pro kaÏdou potfiebu,
od zrcátek pudfienkov˘ch, kapesních aÏ k parabo-
lick˘m, monumentálním, kfiiv˘m i dokonale sle-
p˘m...“ - A otiskli jim to. A to tenkrát u nás byla
cenzura jako fiemen!
Rok 2008 pomalu konãí, ale divadelní sezona
2008/2009 je teprve v pÛli se svou poutí. V té
druhé pÛlce sezony na vás ãeká úkol stejnû lá-
kav˘ jako nároãn˘: Williamsova hra Koãka na
rozpálené plechové stfie‰e; po O'Neillovi
(Smutek slu‰í Elektfie), Wilderovi (Na‰e mûs-
teãko), Millerovi (Smrt obchodního cestující-
ho) dal‰í velk˘ titul americké a svûtové drama-
tiky, s nímÏ se setkáváte jako herec a reÏisér.
Jak se pfiipravujete na své první setkání
s Williamsem?
O této hfie, která patfií k vrcholÛm Williamsovy dra-
matiky, pfiem˘‰lím od chvíle, kdy se
stala m˘m nov˘m reÏijním úkolem.
Znovu a znovu si pfiitom ãtu  MillerÛv
esej Stíny bohÛ – to nejlep‰í, co bylo
dodnes o hfie napsáno. A Ïasnu, co
v ní Miller, WilliamsÛv jen o nûco málo
mlad‰í vrstevník, co v‰echno v ní obje-
vil! /“Otázka, má-li spoleãnost trvat na
svém pfieÏívání...je otázka vzne‰e-
n˘ch tragédií; a ti, ktefií svûtu tuto o-
tázku poloÏili, znají velmi dobfie metlu
jeho odplaty“./ JenomÏe ani ta nejpro-
nikavûj‰í, nejednou pfiímo objevná in-
terpretace není zdaleka je‰tû s to vy-
tvofiit Ïivé divadelní pfiedstavení, rezo-
nující ve vûdomí souãasn˘ch divákÛ,
jestliÏe se nestane toliko odrazov˘m
mÛstkem k vlastní inscenaãní tvorbû –
od dûjství k dûjství, od v˘stupu k v˘-

stupu, od repliky k replice. Jen tímto zpÛsobem lze
uvést text hry staré uÏ více neÏ pÛlstoletí, ve vztah
k na‰í dne‰ní spoleãnosti. K takové inscenaci teì
sbírám odvahu i energii. A hledám pro ni herce
i hereãky stejné krevní skupiny.
Co byste pfiál na‰im divákÛm i sám sobû do
nového roku?
DivákÛm bych samozfiejmû popfiál hodnû skuteã-
n˘ch divadelních záÏitkÛ, aÈ uÏ se odehrávají na
âinoherní ãi Hudební scénû na‰eho divadla, nám
tvÛrcÛm hodnû inspirace a tûm, ktefií o kultufie roz-
hodují, hodnû osvícenosti. Umûní je totiÏ velmi
kfiehká, ale ve své podstatû Ïivotnû dÛleÏitá vûc.
Sobû bych pfiál tro‰ku zdraví, porozumûní a lásky
v kruhu sv˘ch pfiátel, m˘ch dûtí ZdeÀka, Franti‰ka,
Maru‰ky a Julie a mé Ïeny Petry.

S reÏisérem ZdeÀkem âernínem 
rozmlouval Viktor Kudûlka,

foto: jef Kratochvil, Vûra Zlevorová
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PEKLO JE V NÁS..!
Skladatel Zdenek Merta a libretista, reÏisér a fie-
ditel  MdB Stanislav Mo‰a uvedli v fiíjnu 2008 na
Hudební scénû Mûstského divadla v Brnû pÛvod-
ní muzikál Peklo. Je to první díl ohla‰ované trilo-
gie. Následovat má Oãistec a Ráj. Podívejme se
tedy, jaké je pokraãování tvorby autorské dvojice
M & M. Od SnÛ nocí svatojánsk˘ch, pfies
Bastarda a Babylon, po Svût pln˘ andûlÛ a Za-
hradu divÛ. Jak to v‰echno navazuje na poslední
jejich „kus“?
V‰e samozfiejmû navazuje na v‰e tak, jako v‰e
souvisí se v‰ím. Ov‰em jak v libretu, tak v hudbû
Pekla je cítit blízkost a jakési pokraãování
Bastarda – kter˘, nejen dle mého mínûní, byl za-
tím nejkonzistentnûj‰ím dílem z této tvofiivé dílny.
Kdyby to neznûlo v souvislosti s hudebním diva-

dlem tak nezvykle, nazval bych obojí, Bastarda
i Peklo filozofujícím muzikálem. Není to jenom
vnûj‰í, formální  pfiíbuznost (Bastard a jeho spor
s ìáblem). V Pekle jako by ‰li autofii dál v kladení
otázek a hledání odpovûdí. Ve shodû s filosofií
Sörena Kierkegaarda hledají peklo  ne vnû, ale
uvnitfi lidsk˘ch bytostí. A z pekla se stává ne to-
pografie místa, ale místo univerza. JiÏ básník
Goethe ve Faustovi, ústy Mefistofela fiíká: Kde
jsme my, je peklo. Kde je peklo, jsme my. AÏ jed-
nou zajde cel˘ svût, a kdejak˘ tvor bude oãistûn,
pak bude peklo v‰e, co není nebe.
Peklo je skepse. Peklo je Ïivot bez nadûje, Ïivot,
kter˘ sami sobû dobrovolnû chystáme. Proto na
první pohled zaráÏí, Ïe autofii dali svému dílu pod-
titul Osudová komedie. Ov‰em to je „jenom“ pfii-
pomínka jisté souvislosti s Danteho BoÏskou
(a tedy také osudovou) komedií. V Danteho díle
se také moc nezasmûjeme. Ona plánovaná trilogie
si vypÛjãila od Danteho strukturu názvÛ – ale tam
ve‰kerá nápodoba konãí. ProtoÏe peklo tûchto au-
torÛ je docela civilní a civilizací poznamenáno.
V Mo‰ovû podání je peklo v osudovém konání
Sebastiana von Steinberga, bohatého muÏe, kte-
r˘ v‰echno mÛÏe. Aby pak ne‰Èastn˘ zpíval:
Doslova a do písmene / do kamene vryju / co
jsem proved zatracenû / proã já je‰tû Ïiju /
Triumfuju mezi slepci / blázen jednook˘! / Jako
voda mezi prsty / odtekly mi roky. Pfiíbûh muziká-
lu je totiÏ jednoduch˘, dalo by se fiíci, klasicky o-
sudov˘: Dvû sestry, taneãnice, se musí od sebe
oddûlit. Lena vyhrála konkurz, stane se slavnou
taneãnicí, vstupuje do V.I.P. spoleãnosti, má mi-
lence, bohatého Sebastiana. Ta druhá, Lucie, se
stává dûvãetem ulice a techno party. Lena je pfií-
ãinou, Ïe se manÏelka Sebastiana zastfielí, aby
pak Lena rychle nastoupila na její místo a bude
milována a h˘ãkána bohat˘m Sebastianem.
Lucie Ïije na ulici a ulicí, hladová a nenaplnûná,
i kdyÏ si asi stále fiíká, jaká je fajn ta její svoboda.

Sebastian dá udûlat sochu své bohynû Leny, so-
chafii Davidovi. Ten se do své sochy – i do jejího
ztûlesnûní zamiluje. A Ïárliv˘ Sebastian ho dá za-
bít. Ov‰em ne‰ikovn˘ vrah zabije omylem Lenu.
Sebastian chce sochafie Davida potrestat více
neÏ smrtí. Chce, aby trpûl. Jeho láska k Lenû by-
la a je pfiece zdrojem i jeho trápení. A zde je klí-
ãov˘ postoj autora k Peklu. Sebastian Davidovi
vytvofií klec, ve které Ïije v nereálném svûtû se
sochou, kterou miluje (podobenství s Pygmalio-
nem není náhodné), a navíc do klece „naÏene“
onu Lenãinu sestru Lucii, která se v jist˘ch oka-
mÏicích mûní pfied ne‰Èastn˘m sochafiem ze so-
chy v reálnou bytost. Toto „neÏití“ v nereálném
svûtû, tato du‰evní muka jsou mnohem hor‰í, ja-
ko fyzické trápení, fyzická bolest. Ov‰em
Sebastian vlastnû netu‰í, Ïe to pokraãující du‰ev-

ní muãení sice sleduje poÏivaãnû se sklen-
kou vína v ruce, ov‰em i on proÏívá ne-
jménû stejné peklo, stejná muka, kter˘ch
je sám strÛjcem. KdyÏ je socha Davidem
rozbita, kdyÏ se rozuzlí, kdo je kdo a není
to vûru optimistické rozuzlení, ozve se
Sebastian: ¤íká  se, Ïe  peklo nás ãeká po

smrti. Ale to je nesmysl. Peklo je to, co Ïijeme.
Cel˘ Ïivot na nûco, na nûkoho ãekáme. Je to ja-
ko na jezdících schodech... pod nohama s vámi
utíká ãas a cestou proti vám projíÏdûjí své Ïivoty
rÛzní lidé a vy hrajete hru s hrstkou tûch, které vÛ-
bec potkáte – tuhle ne, tuhle ne, je‰tû je ãas, je‰-
tû potkáte nûjakou lep‰í, ale ãas pod nohami bû-
Ïí, uÏ vidíte konec, v˘bûr se ztenãuje, a pak 
skoro na konci cesty potkáte dokonalou Ïe-
nu...a pak... pak pfiijde peklo.
V úvodu zde byla zmínka o jisté návaznosti mu-
zikálu Peklo na Bastarda. Nejde v‰ak jenom o ná-
vaznost. Jde o kvalitní krok. Od poctivû sepsané-
ho  libreta  s mnoha ver‰i, které si zasluhují po-
zornost (Do dlanû vyrytá / roklina Ïivota  / a pod
ní ukrytá / jeskynû slibÛ!) po hudební zpracování,
ve kterém se snoubí v‰echna kvalitní Mertova
melodiãnost s techno hudbou (nebo co to je – tûm
rytmÛm nerozumím) a v krásn˘ch dramatick˘ch
kontrastech z muzikálu vystupují mnohaleté zúro-
ãené zku‰enosti autorské dvojice (napfiíklad duet
Lucie a Leny: Utíkám a nevím kam / Musím jít
a zÛstávám. Nebo Davidovo vyznání so‰e nebo
Sebastianova sebezniãující árie: Od krve zuby /
krvavé oãi / A svoje ruce / v téhle krvi smoãím /
Pak ruce sevfiu / A v‰echno v nich / rozdrtím!)
KdyÏ uÏ je zde zmínka o písních (které jsou vÏdy
v muzikálu dÛleÏité) je zde je‰tû vhodná jedna
poznámka: Obyãejnû se hodnotí muzikál podle
toho, zda jsou písniãky v nûm obsaÏené mediali-
zovány. AlespoÀ tfii! AlespoÀ jedna! ·lágr, neboli
odrhovaãka, vÏdy patfiily k hudebnímu divadlu.
Zpívaly se árie z Figarovy svatby i z Carmen, zpí-
valy se písnû z West Side Story i z Hair. JenomÏe
z nûkter˘ch, tfieba i slavn˘ch muzikálÛ se písniã-
ky nezpívají. Tfieba Schonbergovi Bídníci mají
vhodné ‰lágry (napfiíklad skoro revoluãní písniãka
kluka Gavrocha nebo malé Cossety) a stejnû to
není mediální a medializovan˘ ‰lágr. Nebo písnû
z nádherného Steinova díla ·umafi na stfie‰e.

NAPSALI O NÁS
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Nebo písnû  z muzikálu âarodûjky z Eastwicku –
nejedna by zaslouÏila zpopularizovat a nic... jak
se fiíká „ticho  po pû‰ince“. Naproti tomu  z dílny
praÏsk˘ch muzikálov˘ch rychlotvÛrcÛ (od Svo-
body poãínaje – o mrtv˘ch jen dobfie, po Landu,
Davida, atd.) se vÏdy doãkáme  hitÛ, které znûjí
v rádiích. Návod je jednoduch˘: udûlej líbivou pís-
niãku stfiedního proudu, obsaì do ní známou pop
hvûzdu a podstrã ji do rádia. Potom to uÏ funguje
stejnû, jako v kaÏdé jiné marketingové praxi.
Reklama je jako setrvaãníkové autíãko. Staãí po-
postrãit, chvíli jede hluãnû dopfiedu, potom ti‰e
zanikne. Ale do doby zániku  na sebe a pro tvÛr-
ce vydûlává.
Proã to Zdenek Merta nedûlá stejnû? Proã nepo-
postrkává ‰lágrové autíãko kupfiedu? VÏdyÈ jeho
písniãky na to mají, b˘t vefiejn˘m ‰lágrem.
Odpovûì bude asi sloÏitá. Kdyby Merta tvrdil, Ïe
mu na tom nezáleÏí, Ïe je pro nûj na prvním mís-
tû v˘sostn˘ divadelní tvar a ‰lágry aÈ jdou k ãertu,
urãitû by lhal. Ale v Mertovi (i v Mo‰ovi) je jistá
noblesa, která jim nedovoluje dryáãnické trhové
(a trÏní) jednání v oblasti pop music. To radûji aÈ
si ty písniãky  ti‰e sedí v ply‰i divadelních seda-
del, neÏ aby je tvÛrci prohánûli pfies mediální spo-
leãnosti. A myslím, Ïe s tvÛrci lze souhlasit. Jejich
tvorba je pfiedev‰ím divadelní, oni pí‰í pro divadlo
a bulvár aÈ jde k ãertu.
Divadlo. Ten zázrak odvozen  od slova dívati se.
Koneãnû se dostáváme k samotné realizaci mu-
zikálu. Îe to Mo‰a s reÏií v tomto oboru umí, to ni-
koho nepfiekvapí. UÏ mnohokrát dokázal, jak vy-
tvofiit imaginaci svûtel, zvukÛ a jednání postav. Îe
je vÏdy perfektnû pfiipraven a souzvuãí se scéno-
grafem, kostyméry, choreografy, dirigenty, to také
není nic nového. A Ïe je soubor MdB nejlépe mu-
zikálovû disponovan˘m ansámblem v republice,
to uÏ ví i manaÏefii divadel v celé Evropû. Co je
v‰ak pfiekvapující, je novost nápadÛ, s kter˘mi
pfiichází. Napfiíklad slovensk˘ reÏisér Jozef
Bednárik – patfiící urãitû ke ‰piãce v tomto oboru,
nikdy nezklame, jeho reÏie jsou vÏdy brilantní, ale
má jiÏ svÛj tak zabûhnut˘ rukopis, Ïe je sice bri-
lantní, ale nepfiekvapí. A Mo‰a pfiekvapuje, a ne-
jednou. TotéÏ lze napsat o hudebním zpracování
Zdenka Merty. O jeho v˘borné prÛpravû ke kla-
sickému muzikálu jsem nikdy nepochyboval.
Rocková muzika  je mu také  blízká (Bastard), ale
to techno, ãi co to bylo, ono rytmické bu‰ení s ná-
padit˘mi stále se opakujícími motivy... no, nevím,
co na to fieknou odborníci z generace „náctile-
t˘ch“, ale rytmus to byl  jako hrom a pfiíleÏitost pro
taneãní kreace také.
Je‰tû bych se mûl konkrétnû zmínit o interpre-
tech. Na prvním místû je dirigent Jifií Petrdlík, je-
hoÏ interpretace díla byla citová, má smysl pro di-
vadelní prostor a pfiesné vedení hudebníkÛ i zpû-
vákÛ. A ti na jevi‰ti? Koho z nich jmenovat a ne-
jmenovat v‰echny? ProtoÏe v Mo‰ov˘ch reÏiích
jsou vÏdy v‰ichni dÛleÏití, i to dítû kdesi biomem,
co si jakoby lehce a bezstarostnû poskakuje. V‰e
tvofií celek. Ale pfiece  jen. Na premiéfie jsem vidûl
v roli Sebastiana Petra ·tûpána. Myslím, Ïe je to
– a zaslouÏenû – jeho Ïivotní role. Není ãasto vi-

dût v muzikálu tak procítûné ãinoherní herectví.
Stanislav Slovák v roli sochafie Davida nepfiekva-
pil. Postava  rozervaného umûlce je mu nádher-
nû  blízká a hrál ji s chutí a pln˘m nasazením. Kdo
mne naopak pfiekvapil, byla Radka Coufalová
v roli Leny. Jistû, i v Markétû Lazarové se projevi-
la jako dramatická hereãka. V âarodûjkách uká-
zala svou v˘bornou pohybovou prÛpravu. Ale
v Pekle to bylo vidût  v‰echno nádhernû pohro-
madû. Temperamentní a ne‰Èastná, hluboce milu-
jící i nenávidící. Takto bych mohl pokraãovat dál.
Vyjmenovat v‰echny interprety. Byli totiÏ v˘borní.
Peklo  je zdafiil˘, moudr˘ muzikál, kter˘ zase po-
sunul  Hudební scénu Mûstského divadla v Brnû
o kus dál. A tû‰ím se na pokraãování. Na onu tri-
logii. Nebude to mít dvojice tvÛrcÛ M&M jednodu-
ché. Postavili si totiÏ laÈku dost vysoko.
Peter Stoliãn˘, Musical-opereta.cz, 22. 10. 2008

MUZIKÁL S BRNùNSK¯M PUNCEM
VÍDE≈ PADLA
Mûstské divadlo Brno a zejména jeho fieditel
Stanislav Mo‰a uprostfied t˘dne roz‰ífiili pomysl-
nou mapu dobyt˘ch území. A nebyl to zisk leda-
jak˘. Geograficky blízká, ale pro mnohé tuzemské
kum‰t˘fie hodnû vzdálená a nedosaÏitelná VídeÀ
ve stfiedu padla.
Mo‰a ve mûstû valãíkÛ pfiedstavil ve své reÏii dí-
lo slavné britské autorské dvojice Tima Rice
a Andrewa Lloyda Webbera Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È. A brnûnské barvy v této ko-
produkci, která se právû vydala na cestu po
Rakousku, ·v˘carsku a Nûmecku, nehájil diva-
delní principál sám. Na jevi‰ti fiádí ãtyfii brnûn‰tí
herci a taneãníci, „od nás“ je také jedenáctiãlenn˘
band Karla Cóna a ãeská jména prokvétají cel˘m
inscenaãním t˘mem. Je spravedlivé pfiipomenout,
Ïe Mo‰a uÏ si titul ve stejném klíãi ozkou‰el pfied
tfiemi lety pfii megaturné po pûtapadesáti mûstech
v západní Evropû. Je v‰ak i dÛleÏité nezapome-
nout, Ïe hfiíãku nejslavnûj‰ích muzikálov˘ch auto-
rÛ svûta posléze v ãeské premiéfie dovedl do
Brna.
Samozfiejmû Ïe umûní není Ïádné  sportovní klá-
ní nebo soutûÏ. Ale v‰echna prvenství mají i v di-
vadelním svûtû punc skuteãn˘ch vítûzství. A po-
myslnou v˘hrou byla i stfiedeãní vídeÀská premié-
ra v tamní Stadthalle. A nemám na mysli jenom
zásluÏné ‰ífiení dobrého brnûnského jména a u-
mûleckého fiemesla.
Do ãervena ladûn˘ kotel vídeÀské mûstské haly
pro neskuteãné dva tisíce lidí sice ve stfiedu nebyl
zaplnûn˘ po sám okraj, i tak ale boufilivû a vesto-
je aplaudující dav vidûl pfiedstavení, které se vy-
znaãovalo hereckou i pûveckou suverenitou, mu-
zikantskou bravurou, mimofiádnû nápaditou cho-
reografií a hlavnû sevfienou pfiehlednou reÏií.
Mo‰a v inscenaci vtipnû vyuÏil jako hlavní kulisy
obrovskou Bibli, z níÏ jakoby leze vtipn˘ starozá-
konní pfiíbûh a která slouÏí i jako monstrplátno pro
hravé dotáãky i Webberem pfiedepsan˘ chór dûtí.
âtyfiicet ‰puntÛ reÏisér posadil navrch po stra-
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nách jevi‰tû. Tito malí diváci sledují pfiíbûh spolu
s publikem. Tvofií vlastnû boãní mantinely dûní na
nekoneãnû dlouhém vídeÀském jevi‰ti. V jedno-
duché v˘pravû mají v‰ichni dost prostoru pfied-
vést, co umûjí. A místní hvûzdiãky Markus
Neugebauer a Elisabeth Sikora v hlavních rolích
skuteãnû zazáfiily.
TvÛrci z Mûstského divadla  s Mo‰ou v ãele uÏ
pracovali napfiíã Evropou. KdyÏ pfied osmnácti le-
ty vytáhli poprvé na Nûmecko, asi nikdo netu‰il,
Ïe vlastnû zru‰í evropské hranice mnohem dfiív,
neÏ to udûlala Unie.

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 3. 10. 2008

ÚSPùCHY NA EVROPSKÉM TURNÉ
Poãátkem fiíjna úspû‰nû dopadla premiéra
muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘
plá‰È ve vídeÀské Stadthalle pod reÏijním ve-
dením Stanislava Mo‰i.
Mûstské divadlo Brno  pro své nynûj‰í evropské
turné pfiipravilo dal‰í projekt - slavn˘ svûtov˘ mu-
zikál Evita v realizaci Mo‰ova známého brnûn-
ského t˘mu. Zkou‰ky na ztvárnûní tohoto taneã-
ního muzikálu, zpracovávajícího Ïivotní osud  v˘-
znamné osobnosti novodob˘ch dûjin Evy
Perónové, zaãaly jiÏ v záfií. Na‰i i zahraniãní her-
ci, zpûváci a taneãníci byli vybráni konkursem or-
ganizovan˘m letos v ãervnu v Mnichovû. Mo‰a
natolik vûfií „domácímu“ brnûnskému prostfiedí, Ïe
se na inscenaci podílí také brnûn‰tí technici, také
scéna a kost˘my byly zhotoveny v Brnû.
Premiéra muzikálu se uskuteãnila tuto sobotu
v nûmeckém Mûstském divadle v Herfordu. Nyní
následuje pûtimûsíãní turné po divadelních do-
mech v Dánsku, Nûmecku, Rakousku a ·v˘car-
sku. Obsahuje témûfi osmdesát pfiedstavení.
Taneãní muzikál Evita autorÛ Andrew Lloyd
Webbera a Tima Rice uvidí také diváci v jihomo-
ravské metropoli.

(the), Haló noviny, 21. 10. 2008

T¤I MU·KET¯¤I KDYSI, VâERA, DNES
Román Alexandra Dumase Tfii mu‰ket˘fii se do-
ãkal ãetn˘ch adaptací divadelních i filmov˘ch.
ReÏisérka Hana Bure‰ová nalezla v této dnes uÏ
nepfiehledné  situaci osobitou notu tím, Ïe zvolila
nezastfienû osobní pfiístup k osvûdãené látce.
Spolu s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem
pfiipravili novou dramatizaci, v níÏ klasick˘  námût
propojili se záÏitky reÏisérãina dûtství, s dobou
krátce po sovûtské okupaci roku 1968. Základním
inscenaãním principem  se tak stala konfrontace
zaloÏená na kontrastech a paralelách.
Dûj romantického pfiíbûhu ze 17. století je situo-
ván do om‰elého ãinÏáku s rozlehl˘m dvorem o-
patfien˘m klepadlem na koberce a popelnicemi,
s dlouhou pavlaãí (v˘tvarník David Marek), kde se
míjejí nájemníci v ‰edivém civilu i prohánûjí mu‰-
ket˘fii v pestr˘ch kost˘mech (v˘tvarnice Samiha
Maleh), inspirovan˘ch nezapomenuteln˘mi ilus-
tracemi Maurice Leloira. DumasÛv pfiíbûh  je sle-
dován s pietní vûrností pfiedloze, ov‰em zkrácenû
a zrychlenû. Jeho svût je evokován nikoli popi-

sem, ale akcí. Nesou jej v sobû a s sebou jednot-
livé postavy v individuálních i hromadn˘ch ‰arvát-
kách, honiãkách, velkolep˘ch pitkách, politick˘ch
a milostn˘ch  intrikách. Dûní moderní se odehrává
v pfietrÏit˘ch a roztrÏit˘ch Ïánrov˘ch momentkách,
jejichÏ banalita i pokleslost se nejednou dostává
do rozporu s bojovn˘mi národními hesly. V˘sledné
efekty  konfrontace jsou nûkdy dramatické (kdyÏ
mu‰ket˘rsk˘ triumf nad kardinálov˘m úkladem
s královnin˘mi pfiívûsky  probíhá paralelnû s ães-
k˘m hokejov˘m vítûzstvím nad sovûtsk˘m muÏ-
stvem: Hurá! Vy nám tanky, my vám branky!), nû-
kdy komické (kdyÏ fiktivní  d’Artagnan, horlivû
stfieÏící bezpeãnost ne‰Èastného milovníka
Buckinghama, nedopatfiením probodne moãícího
„reálného“ opilce), ale vÏdy v˘znamonosné.
Konfrontace probíhá i v pásmu moderním, kde
proti utahan˘m a ustaran˘m dospûl˘m (vãetnû uÏ
normalizaãnû uvûdomûlé domovnice Smetákové
s ko‰tûtem, z níÏ vynikající Eva Jelínková uãinila
‰piclovsky bdûlou obdobu historick˘ch intrikánÛ)
figuruje naivní  dûtství s jeho vûãnou touhou  po
dobrodruÏství a romantice. Dívky, hrající si na
mu‰ket˘ry, nemohou  ov‰em rozvinout paralelní
pfiíbûh, jejich doménou zÛstává empatie a sym-
patie. Dûti jako herci jsou roztomilé, pohybovû ‰i-
kovné, s hlásky ne‰kolen˘mi a ne vÏdy dosti nos-
n˘mi. Kontrastní funkci v‰ak plní s patfiiãnou do-
jemností, jeÏ v dospûl˘ch pamûtnících vyvolává 
jistou nostalgii.
Ale vraÈme se k Dumasovu pfiíbûhu. Tfii mu‰ket˘-
fii jsou jako obvykle ãtyfii a ten poslední je po zá-
sluze prvním. Pfiekvapivû mlad˘ Michal Isteník
má v‰echno, co u romantického hrdiny oãekává-
me – nad‰ení, vá‰nivost, odvahu a rozhodnost,
pfii níÏ od slova k ránû je jen krÛãek, ale téÏ tele-
cí spla‰enost a zbrklost, zdroj bezdûãné komiky.
Právû naivita je spojnicí mezi historick˘m a pfiece
fiktivním d’Artagnanem a jeho dûtsk˘mi obdivova-
telkami. Zaãáteãník  v˘bornû obstojí vedle zku‰e-
n˘ch borcÛ – vedle vznosného Athose (Igor
Ondfiíãek) s posmutnûle skeptick˘m úsmûvem ve
tváfii (kter˘ se v‰ak pfii v‰í rezervovanosti dovede
pofiádnû rozparádit v zajetí vinného sklípku) i ved-
le ve své je‰itnosti ponûkud pfiituplého Porthose
(Petr ·tûpán), jehoÏ poÏivaãné tûlo musí b˘t stá-
le provokováno agilnûj‰ími druhy. Nejménû plas-
ticky vyznívá Aramis. Zdenûk Hrbata jej v progra-
mu charakterizuje jako „génia promûn  a zdání“
a oceÀuje jako jednu z nejzdafiilej‰ích
Dumasov˘ch postav. Pro vyjádfiení její sloÏitosti
v‰ak mladistv˘ Jaroslav Matûjka nedostal nebo
nena‰el dosti pfiíleÏitostí. Mu‰ket˘fii mají odpoví-
dající doprovod ve sv˘ch sluzích (z nichÏ vyniká
zejména d’ArtagnanÛv Planchet, osvûdãen˘m
zpÛsobem zahran˘ Janem Mazákem) a roz‰afné-
ho pfiedstaveného v panu de Tréville, jemuÏ v po-
dání Josefa Juráska nechybí mu‰ket˘rské fanfa-
rónství, ani potmû‰il˘ humor. Na protivné stranû
na sebe vedle kardinála Richelieua (Ladislav
Koláfi) upoutává  pozornost  Milady Pavly
Vitázkové, jeÏ v závûru zapomene na svÛj slizk˘
pÛvab a chycena do pasti propukne v kfieãovité
fiádûní bezmocné zbûsilosti.
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A je‰tû jedna, poslední konfrontace. Dramatické
dûní provází v˘luãnû hudba Beatles. Na jedné
stranû pfiipomíná beatlemanii ‰edesát˘ch let, na
druhé stranû sv˘m optimismem, jímavou senti-
mentalitou a spontánním temperamentem pfie-
kvapivû úãinnû koresponduje s romantickou nála-
dou pfiíbûhu, sugestivnû frázuje a rytmizuje indivi-
duální a kolektivní jevi‰tní dûní (na jehoÏ organi-
zaci má zásluÏn˘ podíl pohybová spolupráce
Josefa Juráska).
ReÏie a dramaturgie se pfii hostování v Mûstském
divadle Brno nespokojila s konvenãní evokací a i-
lustrací slavného pfiíbûhu, jenÏ dodnes neztratil
svou poutavost a zábavnost, ale propÛjãila mu e-
mocionální aktuálnost tím, Ïe skrze konfrontaci
dvou ãasov˘ch rovin a mentalit vytûÏila z roman-
tiky mladistv˘ch snÛ  a tuÏeb, ze spojení  hravos-
ti, radostné vitality a humoru notnou dávku pozi-
tivního idealismu, tak potfiebného v na‰ich ãa-
sech jako protijed pfiemíry zpfiízemÀujícího prag-
matismu.
Mûstské divadlo Brno – Alexandre Dumas: Tfii
mu‰ket˘fii. Dramatizace Hana Bure‰ová a ·tûpán
Otãená‰ek (s pouÏitím pfiekladu RÛÏeny
a Jaromíra Pochov˘ch). ReÏie Hana Bure‰ová,
dramaturgie ·tûpán Otãená‰ek, scéna David
Marek, kost˘my Samiha Maleh, pohybová spolu-
práce Josef Jurásek, hudba Beatles. Premiéra
13. záfií 2008.

Zdenûk Hofiínek, Divadelní noviny, 15. 10. 2008

BRNùN·TÍ MU·KET¯¤I 
UCHVÁTILI PUBLIKUM
Leto‰ní pilotní premiérou Mûstského divadla Brno
se stala divadelní dramatizace Dumasov˘ch mu‰-
ket˘rÛ, uvedená v polovinû záfií  v reÏii Hany
Bure‰ové. Inscenaãní t˘m veden˘ Bure‰ovou na-
studoval v divadle jiÏ nejednou úspû‰nou insce-
naci a i tentokrát tomu není jinak.
Proklamování inscenaãní koncepce Mu‰ket˘rÛ ja-
ko reÏisérãiny vzpomínky na dûtství coby propo-
jení Beatles a Mu‰ket˘rÛ si nejspí‰ umí pfiedstavit
málokdo. O tom, Ïe nûktefií herci hrají nûkolik  ro-
lí  a pfievlékají se z historick˘ch kost˘mÛ do civil-
ních, ani nemluvû. Navíc divácké zku‰enosti se
„zmodernizovanou“ klasikou (ve skuteãnosti
svûdãící spí‰e o laciném a zástupném ozvlá‰tÀo-
vání ãi vlastní reÏijní  exhibici) jsou více neÏ bo-
haté. Produkt Hany Bure‰ové v‰ak dokazuje o-
pak - reÏisérka  spolu se sv˘m muÏem ·tûpánem
Otãená‰kem (oba spoluautofii dramatizace s pou-
Ïitím pfiekladu J. R. Pochov˘ch) pfiistoupila k ro-
mánu s naprostou  pokorou a drÏela  se i jeho
chronologie.
Nápad vsadit Mu‰ket˘ry (DumasÛv román se o-
dehrává v letech 1625–1628) do sedmdesát˘ch
let  minulého století (zhruba do let 1969-1970) dá-
vá inscenaci nov˘ dech i ‰mrnc. Rámcem scény
(David Marek) je  pohled do dvora pavlaãového
domu, moÏná kdesi na praÏském  Smíchovû, kde
vyrÛstala reÏisérka, moÏná na Starém Brnû ane-
bo nûkde úplnû jinde, ale to není dÛleÏité. ReÏie
vyuÏívá „pavlaãáku“ beze zbytku - slouÏí mu‰ke-
t˘rÛm i sedmdesát˘m létÛm. Hraje se  na dvofie,

ve sklepû, na pavlaãích... KaÏdá doba má svÛj
dobov˘ kost˘m (Samiha Maleh), mu‰ket˘fii  i „ci-
vil“ a obojí  se mnohdy velmi vtipnû doplÀuje.
Propojení více neÏ tfií století nepopsatelnû oÏivu-
je atmosféru obou období. Lze fiíci, Ïe civilové pÛ-
vodní klasiku zlid‰Èují a pfiibliÏují k divákovi
a v tom je i síla a tah celé inscenace.
Stejnû tak zasazení hudby Beatles do poloviny
sedmnáctého století (a naopak) byl bezesporu
odváÏn˘, ale skvûl˘ poãin. Na scénû ‰ermují
mu‰ket˘fii a nad nimi na pavlaãi sedí holka (civil),
která je obdivnû  sleduje, a k tomu hrají a zpívají
Beatles. Beatles jako by k mu‰ket˘rÛm patfiili!
Inscenace nic nekfiíÏí, nic neznásilÀuje. Obû doby
zde Ïijí vlastním, období odpovídajícím Ïivotem
vedle sebe. Beatles jsou strhující, mu‰ket˘fii o-
kouzlující, ale kaÏd˘ po svém. Jen v pár sekven-
cích se spojují – kdyÏ mu‰ket˘fii ‰ermují (pohybo-
vá spolupráce Josef Jurásek a Tomá‰ Sagher)
v rytmu Beatles, párkrát dokonce  tanãí.
Divák se pfii Mu‰ket˘rech opravdu baví, a to sa-
mozfiejmû i díky bravurním a skuteãnû propraco-
van˘m hereck˘m v˘konÛm v‰ech pfiedstavitelÛ
od d’Artagnana ãi Aramise (Michal Isteník
a Jaroslav Matûjka, oba nováãci), Porthose (Petr
·tûpán), Athose (Igor Ondfiíãek) a mnoha dal-
‰ích, vãetnû dûtí v ãele s Lucií Brázdovou.
Zkrátka Tfii mu‰ket˘fii na Lidické skuteãnû stojí za
zhlédnutí! Jejich tfiíhodinové brnûnské nastudová-
ní  má co fiíci ‰kolákÛm, mládeÏi, rodinám  s dût-
mi i bez stejnû jako nejstar‰í generaci.
Tfii mu‰ket˘fii - Mûstské divadlo Brno - premiéra
13. záfií 2008.

Iveta Macková, Kult - fiíjen  2008

MU·KET¯¤I A BEATLES NA PAVLAâI
Pokud milujete Tfii mu‰ket˘ry v jejich kniÏní podo-
bû, nelekejte se. To, o ãem bude fieã, stvofiila téÏ
jejich zarytá milovnice, reÏisérka Hana Bure‰ová
s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem - dnes uÏ
stálí hosté brnûnského Mûstského divadla.
První pohled na scénu mÛÏe vydûsit: spatfiíme to-
tiÏ pomûrnû realisticky proveden˘ dvÛr starého
pavlaãového domu. Pozornûj‰í divák identifikuje
nápisy na zdi: „Dubãek! Kubi‰ová! Kryl!“ Co
ov‰em mají ‰edesátá léta spoleãného
s Dumasov˘m arcidílem, je uÏ vÛbec záhadou.
V‰e se ov‰em brzy vyjasní. Pavlaãák oÏije sv˘m
denním Ïivotem, fiadou drobn˘ch mikrosituací,
mezi nûÏ se vplétají osudy d’Artagnana, jak si je
ãte desetiletá dívenka a logicky si je tak situuje
právû na dvÛr, kde tráví s kamarádkami tolik ãa-
su. A do tohoto plánu patfií i ti v titulku zmínûní
Beatles – postupnû vytu‰íme, Ïe k dal‰ím objek-
tÛm nad‰eného zájmu patfií právû liverpoolská
ãtyfika. Bûhem prvních minut se tak vyjasní osob-
ní klíã, kter˘ Bure‰ová zvolila: vyprávût o tom, jak
ona sama ãetla Dumase na pavlaãi nûkdy roku
1969 a k tomu poslouchala Beatles. Rámec není
nijak ostentativní, ale umoÏÀuje vytvofiit reÏisérce
jasn˘ postoj k populárnímu dílu - vyjádfiit obdiv
i jemnou ironii, s níÏ se ke knize navracíme (jak by
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S Martinem Havelkou 
v muzikálu 

âarodûjky z Eastwicku, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V divadelním dívãím klubu

S Petrem 
·tûpánem 
v muzikálu 
âarodûjky 
z Eastwicku, 
reÏie: 
Stanislav Mo‰a

V zajetí praÏsk˘ch
fotoreportérÛ

S Hanou Kratochvilovou
v hudebním dramatu
âerven˘ a ãern˘ 
reÏie: Juraj Deák
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také jinak mohli na‰i hrdinové ‰ermovat v rytmu
písní Beatles vãetnû obãasného choreografické-
ho extempore).
Bure‰ová dokáÏe o‰untûl˘ pavlaãák promûnit v ja-
kékoliv potfiebné  místo  a svého se doãkají i mi-
lovníci velké podívané: kost˘my jsou jak se patfií,
se v‰emi nezbytn˘mi parukami a pfiíãesky, les-
kem, pefiím a pompou. A moÏná jsou o to krásnûj-
‰í, Ïe kolem nich jsou pofiád ty opr˘skané zdi.
Krásné Ïeny, muÏní muÏi
Hovofiit v tomto pfiípadû o hereck˘ch v˘konech
staví recenzenta pfied nezdvofiilou nutnost zaml-
ãet nûkoho z témûfi padesátihlavého ansámblu –
fieknûme aspoÀ, Ïe v‰echny Ïeny  jsou krásné
a muÏi, vãetnû padouchÛ, náleÏitû muÏní. S pato-
sem a pfiesnû zvládnut˘mi vroucími vá‰nûmi du-
masovského pfiíbûhu pak pfiípadnû kontrastuje
podehrávání v rovinû „reálného“ dûní na zapliva-
ném dvorku.
Z kontrastu dvou rovin vytûÏila Bure‰ová  mnoho
okouzlujících situací: tatínek vychází  ze sklepa
s uhlím, zatímco je v témÏe právû zabarikádován
Athos, jedin˘m pozadím pro vá‰nivé vyznání
Buckinghamovo je pfies klepadlo povû‰en˘ per-
sk˘ koberec, do nûjÏ je‰tû pfied chvíli zufiivû mlá-
til soused.
Nechci v‰ak prozrazovat více, nechte se pfiekva-
povat.
Nakonec je v‰ak tak, jak má b˘t, snad i lépe, pro-
toÏe se mÛÏeme zároveÀ pousmát (vskutku zá-
bavná jsou spojení mezi hudbou Beatles a jedno-
tliv˘mi románov˘mi situacemi) a zase  jednou se
zasnít v pfiíbûhu o skuteãném hrdinství. Bure‰ové
a Otãená‰kovi Tfii mu‰ket˘fii jsou více neÏ jen dra-
maturgická sázka na jistotu kniÏního hitu – tomu
se dokonce urputnû brání (Bure‰ová napfiíklad
zvolila star‰í pfieklad, takÏe pánové se titulují
Athe! Porte! Aramide!).
Máme tu pfied sebou moderní, inteligentní  a zá-
roveÀ zábavné divadlo, coÏ je kombinace, jaké se
nám v poslední dobû nedostává moc ãasto.

David Drozd, Lidové noviny, 3. 10. 2008

BURE·OVÉ MU·KET¯RÒM SVùDâÍ 
SMÍCHOVSKÁ PAVLAâ I BEATLES
D’Artagnan, Porthos, Aramis, Athos. Kdo by ne-
znal slavné hrdiny z Dumasov˘ch Tfií mu‰ket˘rÛ.
Nejnovûj‰í dramatizaci tohoto historického dobro-
druÏného románu pfiipravila pro Mûstské divadlo
Brno jako první premiéru sezony reÏisérka Hana
Bure‰ová.
Nûkteré diváky, ktefií si pfiijdou do hledi‰tû vy-
chutnat romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lásce,
v‰ak mÛÏe ãekat ‰ok hned na zaãátku.
Na scénû se namísto vzne‰en˘ch kulis francouz-
ského královského dvora vyjímají opr˘skané zdi
smíchovského pavlaãáku z konce ‰edesát˘ch let
i s jeho svérázn˘mi obyvateli.
Dole pobíhají dûti a obãas si spolu hrají právû na
postavy z románu. Mezi nimi je i malá holãiãka -
reÏisérãina vzpomínka na vlastní dûtství. To ona
si své oblíbené hrdiny pfiivádí aÏ domÛ  a svou
optikou nám dûj vlastnû zprostfiedkovává.

Velmi brzy se ale ukáÏe, Ïe mu‰ket˘rské kvarte-
to v dobov˘ch kost˘mech mÛÏe s civilnû obleãe-
n˘mi lidmi z praÏské periferie bez problémÛ fun-
govat. Scény nahofie na pavlaãi plynulost pfiíbûhu
nijak nenaru‰ují, naopak nápaditû vyplÀují ãas pfii
pfiestavbách scény.
GaskoÀského ‰lechtice d’Artagnana (v˘teãn˘
Michal Isteník) tak tfieba pfii zbûsilé honiãce ne-
pfiítele zdrÏuje pán v pyÏamu, kter˘ si jde v noci
ulevit na spoleãn˘ záchod, z Porthose zase v je-
den moment nemÛÏe spustit oãi babiãka, která
zrovna pfiichází na náv‰tûvu k vnouãatÛm.
A k tomu znûjí v‰em sviÏnû do kroku nesmrtelné
‰lágry Beatles, hudební ikony ‰edesát˘ch let.
Help, I need somebody...
Milovníci klasického románu ale rozhodnû zkrát-
ka nepfiijdou. Doãkají  se napínavé podívané, ve
které druÏina okolo kardinála Richelieua spfiádá
intriky s pomocí mstivé Mylady de Winter a mar-
nû se snaÏí  vyzrát na ãtvefiici udatn˘ch mu‰ket˘-
rÛ.
Nechybí ani romantická milostná vyznání nebo
strhující ‰ermífiské souboje (od hercÛ v˘bornû
zvládnuté).
Hlavní devízou Bure‰ové inscenace v‰ak zÛstává
lehkost a hravost, se kterou vûrnû pfievedla na je-
vi‰tû historick˘ román v celém svém rozsahu.
S bravurou navíc propojila i dva na první pohled
tak odli‰né svûty: období sedmnáctého století
a nedávné souãasnosti.
Mu‰ket˘fii v Mûstském divadle tak mnoh˘m pfiipo-
menou nejen nostalgii po dobû kolem roku 1969,
kdy se slavnû vítûzilo v hokeji nad Sovûty a stá-
lo ve frontách na mandarinky. OÏiví i za‰lé romá-
nové ãasy, kdy slovo muÏe bylo víc neÏ zákon
a za vûrnost a ãest se nemuselo stydût. To první
se uÏ nikdy nevrátí, to druhé snad je‰tû nevymfie-
lo.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 13. 10. 2008

SKÁLOVA MAM’ZELLE NITOUCHE 
KONEâNù „·TÍPE DO STEHNA“
Na stranû 145 objemné programové broÏury
k nové inscenaci Hervého operety Mam’zelle
Nitouche (libreto Henri Meilhac a Albert Millaud)
v Mûstském  divadle Brno, k jejíÏ premiéfie do‰lo
7. ãervna na Hudební scénû, pfiipomíná Ondfiej
·rámek, dvorní dramaturg reÏiséra Gustava
Skály, moment z Feydeauovy fra‰ky Brouk v hla-
vû, kdy má Yveta Camilla ‰típnout do stehna.
Kdyby ‰la rukou v˘‰, uÏ by to podle nûj bylo
„o nûãem jiném“.
Tento fakt platí i pro „Nitu‰ku“ stejnû jako pro ne-
pfiehledné  mnoÏství spfiíznûn˘ch francouzsk˘ch
operet i konverzaãek, které jsou ve své prapod-
statû sice lechtivé, ale stále si uchovávají typicky
francouzsk˘ ‰arm a noblesu, pfiiãemÏ lascivnost
je tu snad jen jemnû naznaãena, resp. divák si ji
dovodí aÏ ve své fantazii.
Zmínûná programová broÏura cituje mé odsudky
pfiedcházejících tfií brnûnsk˘ch inscenací
Mam’zelle Nitouche (pochvalnou recenzi na
Skálovu pardubickou „Nitu‰ku“ pohostinsky uve-
denou v Mahenovû divadle v‰ak nepfiipomíná ani
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slÛvkem). I s odstupem ãasu za sv˘mi fiádky sto-
jím. Zejména obû strhané inscenace zpûvoherní-
ho souboru Státního, resp. Národního divadla
v Brnû, tedy pojetí Milana Pokorného a pozdûj‰í
Martina Otavy, zavánûly snad aÏ vulgárností.
Pfiipoãteme-li k tomu v‰echna interpretaãní man-
ka, pak mûla „Nitu‰ka“ ve zmínûn˘ch nastudová-
ních doslova „ustláno na trní“.
Îe Gustav Skála „umí udûlat operetu“, o tom  v˘-
mluvnû pfiesvûdãil pfied dvûma roky právû v MdB
velesvûÏím pojetím Offenbachova Orfea v pod-
svûtí. Za nejvût‰í klad jeho nové inscenace
Mam’zelle Nitouche, pod níÏ je podepsán jako re-
Ïisér, autor inscenaãní úpravy i jako choreograf,
povaÏuji to, Ïe se „sahalo jen na to steh˘nko“, Ïe
si tudíÏ operetka zachovala svÛj ‰mrnc, ‰arm
i francouzsky fajnovou  koketerii.
Zhruba tfiíhodinové pfiedstavení krátké není, ale
zdlouhavû  nepÛsobí. UÏ samotn˘ tento fakt na-
povídá, Ïe o nápady není nouze, Ïe je na co kou-
kat. Scéna Evy Brodské rozhodnû není  chudiãká,
tváfií se v‰ak odlehãenû a provzdu‰nûnû jako o-
statnû celá partitura. A kdyÏ se ve finále oba
snoubenci objevili ve svatebnû opentleném osob-
ním autû, zareagovalo hledi‰tû hlasit˘m pochval-
n˘m údivem. TakÏe celkovû tak trochu posun do
padesát˘ch let minulého století, s nímÏ souvisí
i reminiscence na slavné francouzské ãetnické fil-
my, resp. náhrada vojska policajtstvem. A ne‰et-
fiilo se ani na kost˘mech: Roman ·olc se v fiadû
z nich doslova vyfiádil.
Ani u‰i netrpí, naopak! Premiérová Radka
Coufalová (alternuje Johana Gazdíková) byla po
v‰ech stránkách Denisou de Flavigny k zulíbání,
v Célestinovi alias Floridorovi se oãividnû vyÏíval
Igor Ondfiíãek (alt. Milan Nûmec), o krok – moÏná
i dva – za nimi jako Fernand de Champlatreux zÛ-
stal nepfiíli‰ v˘razn˘ Jifií Mach (alt. Ale‰ Slanina
nebo Jifií Zmidloch). Dirigent Jifií Petrdlík (alt. Dan
Kalousek)  volí pfiípadná tempa, se sólisty si ro-
zumí.
Je libo zahnat chmury? Nová  brnûnská „Nitu‰ka“
to dokáÏe. A u koho se to  snad nepodafií, ten by
se mûl nad sv˘m ‰karohlídstvím zamyslet...

Vladimír âech, Kam - pfiíloha ã. 10, 2008

BRNùN·TÍ HERCI NADCHLI  
ZNOJEMSKÉ PUBLIKUM
Netradiãnû muzikálov˘mi áriemi byla v pátek za-
hájena znojemská divadelní sezona. Mimofiádnû
úspû‰né Muzikály z Broadwaye, pfiedstavení  na
domovské scénû neustále vyprodané, pfiivezli do
Znojma herci Mûstského divadla Brno. Splnilo se
tak pfiání jedné z hlavních protagonistek, hereãky
Johany Gazdíkové, zahrát si ve zdej‰ím divadle.
Sólisty Stano Slováka, Du‰ana Vitázka ãi vzpo-
mínanou Gazdíkovou a dal‰í  odmûÀovalo publi-
kum uznal˘m potleskem po kaÏdé  árii. Za dopro-
vodu sviÏnû hrajícího Ïivého orchestru zazpívali
ukázky ze slavného Cabaretu, My Fair Lady,
West Side Story, Les Misérables a dal‰ích svûto-
v˘ch muzikálÛ.
„Vybrat a nazkou‰et ãísla z celosvûtovû populár-
ních muzikálÛ by jistû zvládl kdekdo z branÏe. Ale

jen málokdo by je  dokázal tak kvalitnû interpre-
tovat a tak pfiirozenû je spojit do jednoho auten-
tického a funkãního tvaru,“ napsal  po premiéfie
v roce 2002 recenzent  Roman Burián. I po ‰esti
letech jeho slova platí bezezbytku. Znojemské
publikum vidûlo skvûle pfiipravenou tempera-
mentní show, doplnûnou filmov˘mi dotáãkami, do
kter˘ch vstupoval  Ïiv˘ obraz tûch, ktefií zrovna
zpívali. Pfies pomûrnû vysoké vstupné bylo zno-
jemské divadlo témûfi zaplnûno. Odmûnou za vy-
naloÏené peníze získali diváci nezapomenuteln˘
veãer pln˘ hudby, tance, obrovské energie, Ïivo-
ãi‰nosti a profesionality.
„Bylo  to úÏasné pfiedstavení. Tak obrovsk˘ po-
tlesk  vestoje  jsem uÏ dlouho na divadle nezaÏil,“
s uspokojením konstatoval Oto Ma‰ek, fieditel
znojemské Besedy.

ªuba Peterková, Znojemsko, 7. 10. 2008

MUZIKÁL PEKLO ZAHAJUJE 
HUDEBNÍ TRILOGII
Název sedmého spoleãného autorského kusu té-
to dvojice mÛÏe asociovat slavnou BoÏskou 
komedii. Mo‰a v‰ak pfiímou inspiraci renesanã-
ním dílem popírá: „Máme originální story ze 
souãasnosti. Ve scénáfii se objeví dva úryvky 
z Ovidiov˘ch Promûn,“ fiíká.
Se Zdenkem Mertou jste napsali uÏ pût muzi-
kálÛ  a dokonce jednu operu. O co pÛjde ten-
tokrát?
O pfiíbûh postaven˘ na kontrastech. Na jevi‰ti se
objeví aÏ osmdesát lidí vãetnû dûtského sboru. Je
to pfiíbûh podivného pûtiúhelníku, z nûhoÏ se od-
‰tûpují  smrtí jednotlivé postavy aÏ do v˘sledné
dvojice. Víc prozradit nechci. Pfiíbûh má témûfi
detektivní zápletku.
Název Peklo budí otázku, kolik kouzel, ìáblÛ,
nadpfiirozen˘ch postav  vá‰ nov˘ muzikál vy-
plaví?
Zklamu vás. Nadpfiirozené bytosti jsme vynecha-
li. Na jevi‰ti nebudou Ïádná kouzla. Vycházíme z
pfiesvûdãení, Ïe peklo mÛÏeme potkat uÏ na ze-
mi. âlovûk ãlovûku je na tomto svûtû ãasto vût‰í
zrÛdou neÏ na‰e nejsmûlej‰í pfiedstavy posmrt-
n˘ch muk.
Îivot a lidské vztahy jako pozemské peklo –
podobné úvahy znûjí jako z francouzského
spisovatele Jeana-Paula Sartra. Inspirovala
vás filozofie existencialismu?
Má to asi blíÏ k Platonov˘m idejím. Hrajeme si s
realitou a pfiedstavami o ní. V inscenaci je sedm
hlavních figur, ale ty desítky ostatních úãinkujících
budou ãasto fungovat jako pomyslné lidské stíny.
V jeskyni lidsk˘ch stínÛ se pak ãasto odehrává
nûco dÛleÏitûj‰ího neÏ v realitû.
Kdy uvedete dal‰í ãásti?
Celou trilogii bychom chtûli uvést v rozmezí pûti
let. Ale nebudeme pokraãovat v pÛvodním pfiíbû-
hu, spí‰ pÛjde o vnitfiní souvislosti jednotliv˘ch dí-
lÛ.

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 18. 10. 2008
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William Shakespeare
VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
aneb COKOLI CHCETE
Jedna z nejlep‰ích a nejoblíbenûj‰ích komedií
z tvorby velkého alÏbûtince sv˘m názvem
v angliãtinû Twelfth Night (Dvanáctá noc) odka-
zuje k dvanácté noci po narození Pánû, která
byla druhdy zasvûcena karnevalovému bendûní
a bláznûní, spjatému s v˘sadou postavit v‰e na
hlavu. Pro svátek dvanácté noci byly pfiíznaãné
veselé pijatyky, mumraje a ma‰karády v‰eho
druhu, smazávající rozdíl mezi pohlavím a sta-
vem.

Je to jediná Shakespearova hra, která má
podvojn˘ název. Má také nûco jako podvojného
ducha: bláznivé veselí se v ní mísí s melancho-
lick˘m smutkem, obraznû naznaãujícím, Ïe ãas
radovánek má namále. Shakespeare tu dÛmy-
slnû kombinuje rÛznorodé tóny romantické ko-
medie a fra‰ky. Na samém zaãátku se dívka
jménem Viola pfievleãe za chlapce. Blázniv˘ ná-
pad. Ale pfievlek vÏdy slouÏí jako maska a ãas-
to taková, díky níÏ lze fiíkat pravdu. Viola v pfie-
strojení nastoupí do sluÏby u vévody Orsina
a tam zjistí, Ïe také on nosí jakousi masku, ani
ne snad proto, aby klamal druhé, jako sebe.
Zdá se, Ïe Orsino je zbláznûn˘ do urozené
Olivie. Ale po pravdû fieãeno, spí‰ neÏ Olivii
bláznivû miluje zamilovanost samu. Olivie si ta-
ké narcistnû pûstuje své emoce: kochá se v Ïa-
lu pro zemfielého bratra a ve svém bláznovství

se odfiíká svûta obecnû a muÏÛ zvlá‰È. Ov‰em
jako u vût‰iny podobn˘ch sebetrapiãÛ její umû-
le pûstované odfiíkání bere rychle za své,
a zblázní se do vévodova posla Cesaria. Aby
v‰e bylo je‰tû bláznivûj‰í, zamiluje se Viola do
svého pána. Nedosti na tom. Ten Cesario, kte-
rého miluje Olivie, není ten, n˘brÏ ta, totiÏ Viola
pfievleãená za Cesaria. Ale ani to Shakespea-
rovi nestaãí, neboÈ je tu tfietí háãek: Viola má
bratra Sebastiana. Jsou to dvojãata k neroze-
znání, kaÏd˘ si je pofiád plete, a Olivie pfiede-
v‰ím... No, k zbláznûní. Veãer tfiíkrálov˘ je ne-
pochybnû jednou z nejkrásnûj‰ích Shakespea-
rov˘ch komedií lásky, kter˘m se ãasto fiíká ko-
medie sváteãní ãi karnevalová.

«Vysokou» komiku romantického pásma
doplÀuje komika niÏ‰ího fiádu, která je doménou
rytífie Tobiá‰e, bláznivého ochmelky a osnova-
ãe protfiel˘ch bláznivin, a jeho nohsleda, nád-
hernû infantilního rytífie André Chabruse. Spolu
s Fabianem, kter˘ nezkazí Ïádnou zábavu, se
stávají aktéry intriky proti Oliviinu správci, sa-
molibému Malvoliovi. Ov‰em ústfiední strÛjkyní
nápadu, jak ze sucharsky protivného Malvolia
udûlat blázna, je komorná Marie, která je jinak
blázen do pana Tobiá‰e. Staãí, aby správci pod-
vrhla jeden hloup˘ dopis, a Malvolio naletí.
Téma, které pokud jde o komedie, leÏelo
Shakespearovi obzvlá‰È na srdci: jak snadno
ãlovûk podlehne omylu, a to proto, Ïe se nejví-
ce m˘lí sám v sobû. Zmagofien˘ Malvolio dá
prÛchod skryt˘m ambicím a sexuálním snÛm
a Ïádostem, které chová k Olivii a v souvislosti
s ní. A je prohlá‰en, jak jinak, za blázna.
Zkrátka ve Veãeru tfiíkrálovém blázní skorem
v‰ichni, tfiebaÏe kaÏd˘ jin˘m zpÛsobem. Slu‰í
se, aby v komedii, v níÏ vystupuje tolik bláznÛ,

byl alespoÀ jeden profesionál, kter˘ má
bláznovství v popisu práce. Je jím ‰a‰ek
Feste, dvorní blázen hrabûnky Olivie, kte-
r˘ je srdcem Veãera tfiíkrálového. Blázen
je tu prostû od toho, aby ostatní z bláznov-
ství usvûdãoval. A tak Veãer tfiíkrálov˘ (mi-

mo jiné) názornû pfiedvádí moudr˘ axiom
Erasma Rotterdamského, Ïe v‰ichni lidé jsou
blázni, jenomÏe nûktefií o tom nevûdí...

Inscenaci komedie v novém pfiekladu Jifiího
Joska pfiipravili Roman Polák (reÏie), Pavel
Borák (scéna), Karola Cermak-·imáková
(kost˘my), David Rotter (hudba) a Ivana Dukiç
(choreografie). V hlavních rolích vystoupí Petr
Gazdík (Orsino), Pavla Vitázková (Olivie),
Hana Holi‰ová nebo Hana Kováfiíková (Viola
a Sebastian), Martin Havelka (Pan Tobiá‰),
Jan Mazák (Pan André), Irena Konvalinová
(Marie), Viktor Skála (Malvolio), Zdenûk
Junák (Fabian), Jaroslav Matûjka (Antonio)
a Erik Pardus (‰a‰ek Feste).
Premiéry: 13. a 31. prosince 2008 na âino-
herní scénû MdB. 

-jz-
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