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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
vítejte v nové divadelní sezonû, v té, která je v˘jimeãná stejnû tak, jak

mimofiádn˘mi byly sezony pfiedcházející a podobnû jako i ty sezony, kte-
ré v budoucnu spoleãnû proÏijeme. VÏdyÈ divadlo je ve vztahu k na‰im Ïi-
votÛm tím nejúÏasnûj‰ím extraktem sebepoznávání, koncentruje to nej-
lep‰í a nejv˘znamnûj‰í z lidského my‰lení, z uvaÏování o na‰í jsoucnos-
ti, o smyslu na‰í existence, o uÏiteãnosti na‰eho poãínání. Divadlo je mís-
tem, kde se odehrává neobyãejné, je prostorem, kde se stfietává norma-
lita na‰ich v‰edních ÏivotÛ s v˘jimeãností jevi‰tního básnictví…, fádnost
zde stojí oproti záÏitku…, nudu jednodu‰e nahrazujeme náv‰tûvou diva-
dla a následn˘m záÏitkem z úÏasnû naplnûného ãasu. Pak pfii dal‰í ná-
v‰tûvû divadla zaÏíváme totéÏ – opakovanû! Proã? ProtoÏe divadlo je ne-
konãícím svátkem neobvyklostí. 

Ná‰ pozemsk˘ ãas rozdûlujeme na staletí, roky, mûsíce, divadlo pak
mûfií svÛj ãas na sezony, av‰ak to je pouze pomÛcka slouÏící k orientaci,
a ne to podstatné, co ãiní divadlo divadlem. ProtoÏe tím je kaÏdé pfied-
stavení samo o sobû. Onen jedineãn˘ ãas, kter˘ trávíme spoleãnû ve zce-
la specifickém prostoru naz˘vaném divadlo a jedno, zdali v záfií, nebo
v kvûtnu. âas je totiÏ v divadle nepodstatn˘m fenoménem a to proto, Ïe
divadlo samo o sobû, svou podstatou je nesmrtelné. Co je ãlovûk ãlovû-
kem, vypráví si se sv˘mi bliÏními pfiíbûhy, pfiedvádí je a pro co nejpfies-
nûj‰í pfiedání informací pouÏívá metafor, symbolÛ, znakÛ, gest, zkratek,
protoÏe ví, Ïe prosté konstatování je málo…, proto jeden ãlovûk pro dru-
hého tanãí, zpívá, pfievtûluje se do nûkoho jiného a to v‰echno tak, aby
sv˘m sdûlením dosáhl co nejúplnûj‰í v˘povûdi o svém vnímání svûta…
V prÛbûhu let se navíc stalo divadlo místem, které k sobû stahuje lidi s mi-
mofiádn˘m talentem psát, vyprávût, hrát, tanãit, zpívat…, a to za úãelem,
aby se spoleãné (t˘mové)  sdûlování stalo úãinnûj‰ím, aby skrze fascina-
ci z v˘jimeãného, v tom nejlep‰ím slova smyslu z umûleckého zpracová-
ní i z následujícího pfiedávání vykvetl zázrak mezilidského zasaÏení, po-
chopení a porozumûní. 

âastûji, neÏ je mi pfiíjemné, sly‰ím a ãtu o tom, Ïe má divadlo slouÏit
jako prostfiedek k vymítání  v‰eho zlého tím, Ïe bude zlé, aby bránilo 
ideály humanity, má je popírat, neb svût, ve kterém Ïijeme, je stra‰n˘ a ‰í-
len˘, a proto má b˘t tak samo nelaskavé, a protoÏe je svût vulgární, má
s ním bojovat vulgaritou. Podle tûchto, podle mého názoru, neprozíra-
v˘ch a z vlastní bezmoci vypl˘vajících receptÛ, má b˘t divadlo drsné, ne-
milosrdné a kruté… Nerozumím tomu a nikdy jsem ani nechtûl. Pfii tûch-
to konceptech by v jin˘ch lidsk˘ch aktivitách napfiíklad lékafii léãili nemoc
kfiikem a v˘ãitkami a ne vlídn˘m ti‰ením a hledáním moÏné nápravy.
Podobné koncepty jsou vhodné pro ty, ktefií na prvém místû milují sami
sebe, nenávidí jiné a nechtûjí prostû vyprávût sv˘m blíÏním pfiíbûhy, kte-
ré mohou zlep‰it ná‰ svût, neboÈ tento svût povaÏují za neopravitelnû
stra‰n˘ a sv˘mi pseudoumûleck˘mi opusy pouze hledají viníky takového
stavu. 

Na‰e divadlo se snaÏí, a dovolím si tvrdit, Ïe úspû‰nû, soustfiedit pro
svou kaÏdodenní umûleckou práci ty nejlep‰í autory i interprety za úãe-
lem vést se sv˘m obecenstvem mezilidskou laskavostí  motivovanou roz-
pravu o v‰em, co je pro pozitivní v˘voj na‰eho svûta podstatné. A tím nej-
podstatnûj‰ím je ãlovûk kaÏd˘ sám o sobû. A o svûtû kolem nûj pfiece ne-
mÛÏeme tvrdit, Ïe je hrozn˘, stra‰n˘ a k neÏití. NemÛÏe pfiece svûtu vy-
ãítat boufie, záplavy, pou‰tû, exploze vulkánÛ a jiná ne‰tûstí, které ho lo-
gicky potkávají. MÛÏe se v‰ak ptát sám sebe, co zpÛsobuje napfi. to, Ïe
mu jiní nerozumí, Ïe aãkoliv jeho srdce pfietéká láskou, ta není opûtová-
na, mÛÏe touÏit vymyslet nûco tak chytrého, Ïe se tomu jeho bliÏní za-
smûjí, nebo tak mocného, Ïe s ním budou plakat. Opakovanû poukazuji
na dvû antické divadelní masky, které zdobí na‰e divadlo komedie a dra-
matu s poukazem na to, Ïe ná‰ divadelní ãas je jen ãástí lidské vûãnosti
a ona vûãnost, Ïe je nejlépe dosaÏitelná pfii samotném divadelním pfied-
stavení …pfii kaÏdém z nich.  

Hodnû mimofiádn˘ch záÏitkÛ Vám v nové divadelní sezonû
2008/2009 za v‰echny zamûstnance a spolupra-
covníky Mûstského divadla Brno pfieje

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



MARKÉTA SEDLÁâKOVÁ Studium praÏské Konzervatofie ukonãila v roce 1993, od 1.8.1993 ji získal Stanislav Mo‰a pro Mûstské divadlo Brno. Jedna z drÏitelek Ceny Thálie 1999 za hereck˘ v˘kon 
v My Fair Lady (ze ZelÀáku) v roli Lízy ëulínkové. Publikum ji cení za role: Manon (Manon Lescaut), Krist˘na (Vûc Makropulos), Abigail (Sklenice vody), Rebeca (Na‰e mûsteãko), 

Bianca (Othello), Ingrid (Legenda), Luisa (Hra o lásce, smrti a vûãnosti…), Markétka (Bastard), Julie (Romeo a Julie), Maria (West Side Story), Jeanie (Hair), Nancy (Oliver),
Vypravûãka (Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È), Jane (âarodûjky z Eastwicku), Sandra (Svût pln˘ AndûlÛ), ErÏika (Koloãava), Chvilka (Zahrada divÛ). 

Na snímku z brnûnské pfiehrady je v roli Jarmily z poetické fresky Máj na motivy díla Karla Hynka Máchy (foto jef Kratochvil). ReÏie Stanislav Mo‰a, kost˘my Andrea Kuãerová. 
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Amálka Stanislav Mo‰a a Zdenek Merta

Jaroslav Buben

Jifií Ressler, Marian Slovák, 
Zdenûk Helbich a Marcel Heide

Jozef Cibula, Jaroslav Buben, Václav Fila, Martin Sobol, 
Tomá‰ Sagher a Ján Mistrík

Ladislav Koláfi, Jakub Koláfi,
Zdenek Merta a Stanislav Mo‰a Johana Gazdíková

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a, 
Ján Mistrík a Tomá‰ Sagher

Ladislav Koláfi

Viktor Skála

Tomá‰ Sagher, Viktor Skála 
a Jaroslav Buben



K˘ã je cel˘ ten systém hygieny, 
která neustále ãistí svût, 
aby jeho tváfi byla pfiijatelná.

Václav Bûlohradsk˘, ãesk˘ filosof a sociolog

Ludvík Kundera:

COMEBACK
Vstupuje do arény
Dav nefiiãí
Dav zapomnûl

Gladiátor – zaãáteãník
roznûcuje se tím Ïe tluãe
ãímsi kopinat˘m
do jakési puklice

Hodili po nûm sítí

RozÈal ji meãem
byÈsi kostrbat˘m
a na chvilku se ti‰e cítí

Pak ale – rovnûÏ ti‰e – ãeká na úklady
a nohou kreslí do písku
cosi Àaderného
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Johana GazdíkováJana Musilová

Radka Coufalová,
Milan Nûmec

Marta Prokopová
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Mam’zelle Nitouche

Zdenûk Junák,
Irena Konvalinová

Igor Ondfiíãek

Radka Coufalová

Jan Apolenáfi

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

ReÏie: Gustav Skála



MILAN NùMEC: 
AÎ NEBUDU HRÁT, 
BUDU SLÁDKEM V MINIPIVOVARU
Narodil se na Vysoãinû, v Brnû vystudoval hereckou
konzervatofi, muzikálové herectví na JAMU a pak na
dlouho zakotvil v pardubickém divadle. Na jiÏní
Moravu se v‰ak vloni vrátil. Tfiiatfiicetilet˘ Milan
Nûmec na podzim 2007 získal v Mûstském divadle
angaÏmá, na jafie si v Brnû pofiídil bydlení a hodlá
sem z mûsta perníku pfiestûhovat svoji Ïenu
i s dvoulet˘m potomkem Václavem. Je‰tû pfied
prázdninami mu do klína spadla velká hlavní dvoj-
role varhaníka Célestina alias Floridora ve slavné o-
peretû Mam’zelle Nitouche. Ve stejné úloze kdysi zá-
fiil sám Oldfiich Nov˘, kter˘ je jedním ze ctûn˘ch
Nûmcov˘ch hereck˘ch mistrÛ...
Jak ãasto jste v poslední dobû pendloval mezi
Pardubicemi a Brnem?
KdyÏ jsme zkou‰eli Mam’zelle Nitouche, tak vlastnû
dennû. To abych byl aspoÀ trochu s rodinou. Jinak vût-
‰inou dojíÏdím aÏ na pfiedstavení. CoÏ znamená vlak
o pÛl ãtvrté z Pardubic.
Uãíte se, ãi opakujete si texty ve vlaku?
To víte, Ïe ano. Nûkdy se pfiistihnu, Ïe to dûlám mimo-
dûk a nemám tfieba na klínû ani otevfien˘ scénáfi. To je
ta hor‰í varianta. Obãas si brouknu i nûjakou písniãku.
V‰e potom maskuju takov˘m pfiedstíran˘m ka‰lem.
ZaÏil jste nûjakou pfiekvapivou reakci od spoluces-
tujících? 
Vût‰inou se vyjevenû koukají. V mal˘ch Pardubicích po
desetiletém angaÏmá navíc neuniknete pozornosti. Do
divadla chodí úplnû v‰ichni a své herce mají rádi. KdyÏ
mi tedy z pusy nûco uteklo tfieba v trolejbuse, spí‰e se
pobavenû a shovívavû dívali. Blázen jede na zkou‰ku,
mysleli si.
Vy jste rentgenov˘m pohledÛm Pardubick˘ch ani 

uniknout nemohl. Byl jste sedmkrát vyhlá‰en˘ nej-
oblíbenûj‰ím hercem roku! Znamená to vÛãi publiku
nûjaké závazky?
Jsou to samozfiejmû pfiíjemná ocenûní, i kdyÏ jim zas to-
lik váhy nepfiikládám. VÏdy samozfiejmû souvisí s tím, co
hrajete. Já hned po nástupu do Pardubic dûlal diváãtûj-
‰í tituly. To se potom v anketû odrazí, kdyÏ zaãínáte ja-
ko âochtan v Divotvorném hrnci nebo dostanete velkou
roli v Hello, Dolly.
No to mi nejde do hlavy. KdyÏ jsem nûkde tak di-
vácky oblíben˘, proã volím pfiestup do Brna?
âlovûk si vlastní pozici ãasto uvûdomí, právû aÏ kdyÏ
nûkam odejde. Diváky ani ten úspûch si totiÏ ãlovûk ne-
mÛÏe s sebou vzít do batohu a pfienést do Brna. Musíte
zaãínat od nuly a to je pfiece také zajímavé. Teì mám
Kristovy roky a na nûjaké uspokojení ze zavedenosti
a slávy je pfiece jen brzo. Navíc objemy v tûch pardu-
bick˘ch anketách se pohybovaly tfieba kolem sto pade-
sáti hlasÛ. V Mûstském divadle Brno nejpopulárnûj‰ího
herce volí mnohem více lidí.
Lep‰í je tedy b˘t ménû znám˘ ve velkém Brnû neÏ
sedmkrát zaveden˘ v men‰ích Pardubicích?
No samozfiejmû, Ïe je dobré b˘t znám˘ a zaveden˘ v‰u-
de. To je pfiece nejlep‰í! (smích) Ono to ale chvilku trvá
a je to sázka do loterie, zda to vyjde, ãi ne. Mnozí moji
kolegové mûli startovací ãáry stejné a nedobûhli...
âím si herec mÛÏe zkazit kariéru?
MÛÏe i dobfie zaãít, ale neobhájí. V‰ichni chtûjí hrát vel-
ké role, ale ãasto si neuvûdomí, Ïe je musí opakovanû,
zas a znova obhajovat a pfiekonávat. To je opravdu vel-
k˘ stres a závazek. Nûktefií herci to vnitfinû neunesou.
Diváci potom vidí, Ïe to jde stále nahoru a dolÛ a jejich
pfiízeÀ vÛbec není tak jistá a ochládá. První v fiadû jsou
ale pfiíleÏitosti.
Udûlejme je‰tû pro BrÀany inventuru. Co za klády
jste v Pardubicích kromû âochtana dûlal?
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v˘born˘ Cyrano z Bergeracu nebo tfieba Brouk v hlavû,
kter˘ je dodnes na repertoáru. Slavné âernínovy insce-
nace jako AlÏbûta Anglická (kde jsem taky hrál), Othello
ãi Mistr a Markétka. Mûstské divadlo zaÏívalo neb˘val˘
boom a skvûlou éru. Síla tehdej‰ího souboru byla navíc
kumulovaná vlastnû do jediného men‰ího prostoru, vel-
ké hudební divadlo je‰tû nestálo. To bylo nûco unikátní-
ho a jedineãného. Dnes se ten potenciál nadupan˘ do
jednoho malého baráku rozdûlil. Systém i nyní funguje
na ‰piãkové úrovni, ale tehdy se ta atmosféra dala má-
lem krájet. Dal‰í velkou a podstatnou zmûnou je nárÛst
souboru, co do lidí.
Va‰i poslední velkou roli Celéstina / Floridora vám

vlastnû uÏ podruhé nyní dal reÏisér Gustav Skála.
âím vám jeho divadelní pohled konvenuje nebo ãím
vás baví?
Já jsem se s ním poznal vlastnû uÏ na JAMU a on mne
pfii studiu vytáhl trochu z tûch útrap, které jsem mûl. Já
mûl na rozdíl od vût‰iny spoluÏákÛ za sebou uÏ nûkolik
pfiedstavení z konzervatofie, byli jsme celkovû takov˘
nevyrovnan˘ roãník, taky si nás hodnû pfiehazovali jako
nevlastní dûti. Gustav Skála s námi ve tfietím roãníku po-
stavil muzikál a já vidûl divadelníka, kter˘ umí sáhnout
na v‰echno. Je zdatn˘ jako dramaturg, choreograf, scé-
nograf. Umí prostû v‰echno komplexnû. Navrch je ne-
skuteãná snÛ‰ka nápadÛ. Málokter˘ reÏisér má takov˘
hudební zábûr. Gustav Skála je velmi vzdûlan˘ a hlavnû
má humor, kter˘ mne baví. Moc dÛleÏité je, Ïe funguje
skvûle nejen jako reÏisér, ale i jako pedagog. Málokter˘
reÏisér umí také pregnantnû herce vést jako on.
Nebyl opruz dûlat Nitu‰ku podruhé?
Opruz v Ïádném pfiípadû, ale s prstem v nose to taky
nebylo. Deset let není zase tak dlouhá doba, aby ãlovûk
v‰echno úplnû zapomnûl. Já ji v Pardubicích hrál bez al-
ternace. Nûjak˘ch ‰edesát repríz. UÏ jsem vûdûl, jak to
funguje, ale vût‰ina lidí titul dûlala zcela poprvé a od za-
ãátku, takÏe jsem s nima, a sám se sebou, spí‰ bûhem
zkou‰ení kliãkoval mezi star˘m a nov˘m.To bylo moÏná
nároãnûj‰í, neÏ kdyby to ãlovûk dûlal poprvé. Nyní
Nitu‰ku dûláme s velk˘m orchestrem a nikoliv s nahráv-
kou jako dfiíve, je tfieba v‰e malovat takov˘m silnûj‰ím
‰tûtcem, v‰e je i nakopnutûj‰í,…..
A kdyÏ se vrátím k té mojí pÛvodní otázce ohlednû

Za tûch deset sezon to bylo zhruba ãtyfiicet premiér.
Vedle âochtana tfieba dvojrole Célestina a Floridora
v Mam’zelle Nitouche. Hrál jsem Fanfána Tulipána
a Dona Juana v autorském muzikálu. Stra‰nû rád jsem
mûl pfiedstavení Cvoci, coÏ byla klauniáda a nûmá gro-
teska. Absolvoval jsem slavné muzikály jako Pokrevní
bratfii, ·umafi na stfie‰e nebo My Fair Lady. Miloval jsem
hororovou komedii Hrobka s vyhlídkou, která byla nûco
na styl Adamsovic rodiny. Rád vzpomínám na
ShakespearÛv Sen noci svatojánské a tfieba práce s re-
Ïisérkou Lídou Engelovou na hfie „Za kolik“ byla opra-
vdov˘m svátkem.
Z mnoha tûchto titulÛ pr˘‰tí muzika. Znamená to, Ïe
máte hudební divadlo radûji neÏ ãinohru?
V oblastním repertoárovém divadle hraje
ãlovûk od Bacha po Vlacha. âuchne si ke
v‰emu. âinoherní role byly také velkou sou-
ãástí mého repertoáru. Hudební divadlo mne
skuteãnû moc baví, hlavnû v kombinaci
s dobrou ãinohrou, coÏ je pfiípad Mam’zelle
Nitouche.
Mezi herci se ãasto s despektem mluví o oblasti.
Nevadilo vám, Ïe jste skonãil v Pardubicích?
Nevadilo, já jsem tam pfiece zaãal! Ale popravdû, já byl
takov˘ trochu py‰n˘ student JAMU a ani jsem nevûdûl,
Ïe v Pardubicích divadlo je. KdyÏ jsem potom pfii‰el
k nádherné secesní vilce, nejradûji bych si vrazil. Já ne-
chtûl na oblast, ale Gustav Skála, kter˘ nás vedl ve ‰ko-
le, mne právû sem pozval na roli âochtana. Na oblast
jsem odcházel za prací.
A kdybyste mûl tu perníkovou dekádu pfiehlédnout
a zhodnotit?
KdyÏ jsem tam odcházel, netu‰il jsem, Ïe se to tak na-
táhne. Ale bylo to zdrav˘ch deset sezon. V‰em bych to
mohl doporuãit. A navrch jsem v Pardubicích potkal
i svoji Ïenu.
Herecká kolegynû, Ïe jsem tak smûl˘?
Tancuje v divadle. Ale vystudovala gymnázium a zdra-
votní ‰kolu a právû za Gustava Skály zaãala
v Pardubicích dûlat tajemnici a zároveÀ i tanãit. Ona mû-
la mezinárodní tfiídu v latinskoamerick˘ch tancích.
Ale to povídání je o vás a s vámi. Jak se vÛbec Milan
Nûmec dostal k divadlu?
UÏ na základní ‰kole jsem zpíval a recitoval. Chodil
jsem do lidové ‰koly na klarinet. Pfiem˘‰lel jsem, Ïe ten-
to nástroj bych mohl dûlat i na konzervatofii. Kolem
Vánoc mû v osmé tfiídû stihnul opravdu o‰kliv˘ zánût du-
tin. Dûlali mi punkce, byl jsem hospitalizovan˘ dva mû-
síce, nemohl jsem hrát a nestihnul pfiípravu. Já si tehdy
vybral hudebnû dramatick˘ obor. Pfiipravil si dvû básniã-
ky a písniãky a monolog. Vzali mû.
A jaké bylo dûtství jihlavského
kluka? 
My jsme byli ãtyfii kluci. Nikdo jin˘
se v‰ak ke kum‰tu nedal. Vzpo-
mínám tfieba, jak mne v tom nebla-
hém obchoìáku hyzdícím hlavní
námûstí fascinovaly jezdící scho-
dy. Nechával jsem si ujet i ‰kolní
autobusy, jen abych se mohl
svézt. Pak jsme se pfiestûhovali,
takÏe na konzervatofi jsem do
Brna dojíÏdûl z Velkého Beranova.
Bééé... 
Vy jste ve své nynûj‰í matefiské
scénû uÏ v roce 1996 hostoval
ve West Side Story. Zmûnilo se
nûjak toto divadlo v rozestupu
tûch jedenácti let?
Tehdy se je‰tû na malém jevi‰ti
dne‰ní ãinoherní scény dûlal vedle
West Side Story slavn˘ Amadeus,

NENAHRADITELNÍ

S Markétou Sedláãkovou
v muzikálu Kdyby tisíc klarinetÛ,
reÏie: Jana Kali‰ová
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opakování titulu? Není to pro interpreta otrava?
Ne. PokaÏdé si ve stejném kousku mÛÏete najít nûco
nového. Pardubická Nitu‰ka byla víc Celestinovûj‰í,
v Brnû vede spí‰ Floridor.
Podobnou situaci mám nyní i s muzikálem Malované na
skle. Inscenace se od sebe ale skuteãnû li‰í. Navíc jiná
role, jin˘ pfieklad. To je myslím lehãí.
A jak to má mlad˘ ãlovûk ve va‰em vûku s pfiístu-
pem k Ïánru operety, nad kter˘m se ti pozdûji naro-
zení ãasto o‰klíbají?
Já na tento Ïánr nikdy neplival. Vámi naznaãen˘ pro-
blém je moÏná dan˘ tím, Ïe není moc ãasto vidût dobrá
opereta. To se pak mladí mohou právem o‰klíbat.
Opereta je dfiina a já ji nijak nepodceÀuji. Pfiiznám se
ale, Ïe sám od sebe bych na ni asi ne‰el.
Od listopadu loÀského roku jste ãlenem souboru ãi-
nohry MDB, ale na kontû tady máte témûfi v˘hradnû
‰est hudebních inscenací?
Musíme se tedy zeptat, kdy zaãnu víc dûlat ãinohru.
(smích) Ale kdyÏ to vezmu kolem a kolem, tak tfieba 
v Markétû Lazarové nemám ani notu. V âarodûjkách
z Eastwicku je to taky témûfi ãinoherní role. TakÏe to
s tou muzikou tak stra‰né zase není.
Kter˘ z brnûnsk˘ch titulÛ máte nyní nejradûji?
Nedám dopustit na âarodûjky z Eastwicku. Ale mám tfie-
ba i moc rád Kdyby tisíc klarinetÛ! Diváci to berou, mají
písniãky Suchého a ·litra moc rádi. A já nejsem v˘jim-
kou.
V Kdyby tisíc klarinetÛ jste lehce perzifloval Karla
Gotta... Jak sm˘‰líte o pûveckém projevu a umûní
této ãeské národní kulturní památky?
Vzhledem k mému vûku jsem se posluchaãsky namoãil
aÏ do jeho éry stfiednû stfiedního proudu, kdyÏ tento
muÏ se Ïenou snídal. Vidûl jsem v‰ak v souvislosti
s Klarinety nejen ten skvûl˘ film, ale
také dokumenty o rockenrollov˘ch
poãátcích tohoto v˘jimeãného zpû-
váka. Pana mistra Gotta moc obdi-
vuju nejen kvÛli jeho bel cantu, ale
jako absolutního profesionála.
Myslím, Ïe pan Gott je jeden z tu-
zemsk˘ch KarlÛ a VáclavÛ, ktefií li-
di rozdûlují aÏ na nesmifiitelné tá-
bory. Buì ho lidé milují, nebo ne-
sná‰í...
Ale to víte, Ïe kdybych si ho mûl i já
poslechnout v rádiu, radûji si vyberu
Trezor neÏ Jdi za ‰tûstím……
ZÛstaÀme u klarinetÛ. Na jak˘ jin˘
nástroj je‰tû stále hrajete?
No klarinet jsem v ústech uÏ dlouho
nemûl. Chybí nûjak motivace. Do in-
scenace KlarinetÛ se ten mÛj tisící
prv˘ nûjak neve‰el. Jsem zvûdav˘,
kdy jej tedy pouÏiju dál. Pfiivezl jsem

si ho do ‰atny a musím ho minimálnû vy-
balit. Dfiíve jsme mûli takovou folkrocko-
vou sestavu Pfiechodn˘ rok. Pak jsme se
bohuÏel nûjak rozutekli 
MuzikantÛ b˘vá zvykem ptát se na je-
jich nástroj. Tedy?
„Nóbl“ nástroj Amati Kraslice! Klarinet,
kter˘ stál v roce 1983 cel˘ch 2500 korun!
Mûl jsem z nûj obrovskou radost a nejen
proto, Ïe to byla opravdu velká zátûÏ na-
‰eho rodinného rozpoãtu.
Vá‰ hereck˘ rejstfiík je pomûrnû rozsáh-
l˘: moderujete, hrajete ãinohru i muzi-
kál, dabujete, zpíváte swingovky....
V roce 1998 za pfiispûní Gustava Skály
vznikl v Pardubicích swingov˘ orchestr. Já
jsem frontman kapely, která se jmenuje
Dr. Swing a je obdobou Havelkov˘ch

Melody Makers. Je to lehce komornûj‰í sestava a hraje-
me zejména ãesk˘ repertoár. V‰e musí mít retro tváfi. Je
to velké obãerstvení a oáza, stát za mikrofonem a neb˘t
chvíli jen herec. Dabing i reklamy taky obcházím.
Chleba je prostû tfieba.
Míváte nûjakou nostalgii a stesk po Pardubicích?
Já uÏ dfiív prohla‰oval, Ïe mi to mûsto zcela nepfiirostlo
k srdci. Jsem z Vysoãiny a Pardubice jsou taková plac-
ka, kde je ãlovûk pofiád jakoby v prÛvanu. NemÛÏete po-
hled opfiít o Ïádn˘ kopeãek. Brno je zelené, hezké a je
tady dobfie, o ãemÏ musím nyní pfiesvûdãit i svoji Ïenu.
Navíc jsem teì ve ‰piãkovém souboru, kde na sobû mu-
sím pracovat. A mnû se zákonitû líbí, Ïe je to tak nasta-
vené.
Vy porotcujete na Wolkerovû Prostûjovû umûleck˘
pfiednes?
Zazvonil telefon z krajské knihovny a bylo to. Umûleck˘
pfiednes jsem aktivnû ale nijak nedûlal.
Jste z Vysoãiny, ale pr˘ máte rád táhlé písniãky o ví-
nû... Jak jste k tomu pfii‰el? 
No obãas si rád trochu zabékám. Lidovky z Moravy
mám rád. Nauãil jsem se to v Brnû. Jednou jsem i za-
skakoval poblíÏ Kyjova s jednou dechovkou na
Polkafestu.
Jak˘ máte vztah k vinohradÛm a potaÏmo k vínu?
Do té kyjovské doby jsem víno nepil. Srdcem a du‰í
jsem ale pivafi. Vûrn˘ ãtenáfi Pivního kur˘ra a milovník
regionálních mal˘ch znaãek a protivník europiv. AÏ jed-
nou nebudu dûlat divadlo, zaloÏím si minipivovar s ma-
l˘m v˘stavem. Budu sám sobû sládkem. A v‰echno si to
i sám vypiju. 

Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Jitkou âvanãarovou
v muzikálu 

âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Hanou Holi‰ovou,
Lenkou Janíkovou,

Hanou Kratochvilovou
a Janem Apolenáfiem

v muzikálu
Jáno‰ík,

reÏie: Stano Slovák
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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¯

Zeì vy‰la také v Nûmecku, Francii, Japon-
sku, Itálii, Slovensku a v dal‰ích zemích. 

Petra Síse, âechoameriãana kfitûného
Svratkou, jsme nav‰tívili na jeho v˘stavû
v galerii v Chelsee na Manhattanu a poloÏili
mu nûkolik otázek. 

Stál jste nûkdy pfied otázkou, zda to, co dû-
lal vá‰ otec, dûlal dobfie, nebo ‰patnû?
O ãem jste s tátou nejvíce mluvili? 
KdyÏ jsem byl mal˘, dûlal mÛj otec vûci nejlíp na
svûtû. A kdyÏ jsem dospíval, byl k nesnesení…
Teì mi moc chybí, protoÏe se s ním dalo mluvit
o v‰em. Pokud na nûco neznal odpovûì, nedal
to na sobû znát a odpovûdûl. Byl velk˘ pábitel. 
Máte ve své tvorbû stanoveny meze? 
Já ne, ale meze jsou dány tím, co dokáÏu a co
mi bylo dáno do vínku… 
Vá‰ vfiel˘ vztah k muzice je asi dán tím, Ïe
jste se pfii studiích Ïivil jako diskÏokej.
Komu z dne‰ních hvûzd byste chtûl nakres-
lit obal na jeho CD? 
Stále je‰tû Bobu Dylanovi. 

PETR SÍS
Uznávan˘ ilustrátor a grafik. Narodil se roku
1949 v Brnû, absolvoval V· umûlecko-prÛ-
myslovou v Praze a The Royal College of Art
v Lond˘nû. Od roku 1984 Ïije v New Yorku.
Natoãil 26 animovan˘ch filmÛ a v roce 2004
vytvofiil pro stanici newyorského metra
na 86. ulici nástûnnou mozaiku. V âesku
jeho knihy vydává nakladatelství
Labyrint. Dosud vy‰lo: Strom Ïivota
(o Charlesu Darwinovi), Tibet – Tajemství
ãervené krabiãky (podle knihy soubor
Buchty a loutky nastudoval divadelní pfied-
stavení), Hrej, Mozarte, hrej, Tfii zlaté klíãe,
Zeì a Podivuhodné pfiíbûhy Eskymo Welzla
(pfiipravuje se). Kniha Zeì (The Wall) s pod-
titulem VyrÛstal jsem za Ïeleznou oponou
má silné autobiografické prvky a získala od
svého uvedení na podzim 2007 na americ-
kém trhu fiadu literárních a v˘tvarn˘ch cen.
Objevila se v Ïebfiíãku bestsellerÛ. The New
York Times ji vyhlásil nekrásnûji ilustrova-
nou knihou roku. V Evropû získala zlatou
medaili Ragazzi Award na mezinárodním ve-
letrhu knihy v italské Bologni, v âechách
pak roz‰ífiené vydání obdrÏelo napfi. cenu
ãtenáfiÛ v soutûÏi Magnesia Litera a Zlatou
stuhu IBBY. 

HOST DO DOMU



lel, Ïe lomcuji… Ale moÏná
jsem jen bil hlavou o mfiíÏe.
V okamÏik, kdy jsem odchá-
zel, jsem nevûdûl, Ïe se ne-
vrátím. 
Byl jste i v USA konfronto-
ván s kultem osobnosti?
Samozfiejmû ano. To je asi
celosvûtovû historick˘ pro-
blém… 
Setkáváte se v USA s názo-
rem, Ïe umûní je luxus? 
A nejenom v Americe. Umûní
mÛÏe b˘t luxusním obchod-
ním artiklem… 
Cítíte se jako normální ãlo-
vûk? 
Pokud je ná‰ svût normální,
tak doufám, Ïe normální jsem.
Není ale ten ná‰ svût tak tro-
chu pomaten˘ a blázniv˘? 

Co vás zachraÀuje, kdyÏ na vás sedne
chmura? 
Nic… Oba rodiãe mám po smrti… Nûkdy v so-
bû nese nadûji svítání nového dne. 
Za co jste dostal první honoráfi a kolik to bylo?
No vidíte, v tom okamÏiku to muselo b˘t dÛleÏi-
té, v˘znamné, ale já si to uÏ nepamatuji.
Vzpomínám si ale, Ïe kdyÏ mi bylo kolem ãtr-
nácti, koupil si tatínkÛv kamarád skladatel
Wiliam Bukov˘ ode mû obrázek za sto korun. 
Zajel jste nûkdy utratit pár dolarÛ do Las
Vegas? 
Vzal jsem tam v 90. letech tatínka a nûjaké min-
ce jsme tam utratili… Nicménû, to nebyl úãel
na‰í cesty. 
Poboufiila vás legendární aféra prezidenta

Ná‰ rozhovor je pro divadelní revui, takÏe je
logická otázka, zda jste nûkdy pracoval s di-
vadelním souborem jako scénograf ãi
kost˘mní v˘tvarník?
Navrhl jsem kost˘my pro operu Îvaniv˘ slimej‰
od Jifiího Pauera v Laternû magice a pfied pre-
miérou v roce 1983 odjel do Ameriky, kde jsem
zÛstal. AÏ mnohem pozdûji jsem se dozvûdûl,
Ïe se hercÛm v m˘ch v˘tvorech z podmofiské fií-
‰e tûÏce vystupovalo a proklínali mû. V roce
1998 jsem pro Joffrey Ballet v Chicagu navrhl
scénickou v˘pravu k pfiedstavení Kalima. 
Propracoval jste se aÏ do Hollywoodu.
Myslíte si, Ïe by se vám to podafiilo, pokud
byste zÛstal a Ïil v Praze? 
KdyÏ se mi v Hollywoodu moc pracovnû nedafii-
lo, nechal jsem si zdát, Ïe
jsem v Praze… A kdybych
zÛstal v Praze? Tak by se
mi asi zdálo zase o Holly-
woodu. Dnes nejsem tam
ani tam… 
T. G. Masaryk prohlásil, Ïe
o vlastenectví netfieba
dlouze mluvit, rozhodující
jsou ãiny… Jak jste na tom
s ãiny, které bychom moh-
li nazvat vlasteneck˘mi? 
Myslím, Ïe s tûmi ãiny jsem
na tom aÏ zatracenû dobfie.
Bez velk˘ch fanfár ãi uznání
z rodné zemû… Pokud bych
Ïil za Jifiíka z Podûbrad, asi
by mû pfiibral do sv˘ch spa-
nil˘ch jízd… 
KdyÏ jste Ïil v âeskoslo-
vensku, lomcoval jste mfií-
Ïemi nebo ãekal na pfiíle-
Ïitost odejít? 
Jako diskÏokej i umûlec jsem
lomcoval, nebo spí‰ si mys-
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Petr Sís 
s dcerou Madeleine
a se Zdenkem Mertou
na vernisáÏi své v˘stavy
v New Yorku

S Martinou Formanovou
a dvojãaty Formanov˘mi



Billa Clintona s Monikou Lewinskou? 
Ne. Bill je jen o pár let star‰í neÏ já. 
Jak jste se vyrovnal s americkou ang-
liãtinou?
Stává se mi, Ïe lidé neví, o ãem mluvím,
o ãem pfiem˘‰lím… To ale nemá co dûlat
s angliãtinou. 
Co vás ve va‰í profesi nejvíc vytoãí? 
Lemplové. 
Kde máte vlastnû domov? Zvykl jste si
na „novou“ vlast? 
Nikde. Jezdím sem a tam. Prahu nabarvili,
Manhattan pfiestavûli… Na „novou“ vlast
jsem si nezvykl a vlhkost vzduchu je v New
Yorku pro mû ãím dál tím nesnesitelnûj‰í.

Existuje nûjaká kniha, kterou byste –
kdyby bylo dost prostfiedkÛ – chtûl nato-
ãit nebo nakreslit? 
âapkova Válka s mloky. 
Máte v New Yorku svoji oblíbenou re-
stauraci? 
Mám, jenÏe málokdy se tam dostanu…
Taky mám ov‰em oblíbenou jednu restaura-
ci v Bystrci. 
Nakolik je rozdílná skuteãná Amerika od
va‰ich pfiedstav z dospívání? 
Naprosto! Moje oblíbené rockové kapely
jsou buì po smrti, nebo ztloustly. IndiánÛm
se nesmí fiíkat indiáni a ãernochÛm ãerno-
‰i… Zkrátka, sny jsou od reality ãasto tak
vzdálené, Ïe by bylo nûkdy lep‰í skuteãnost
nepoznat. 

Foto: jef Kratochvil

S Milo‰em Formanem
a reÏisérem Orenem Jacobym

„MEMORY CYCLE TIME...“
Obfiad: 14:00, Veselice: od 15:00 aÏ dokud vydrÏíte.
(VydrÏeli hodnû dlouho, aÏ do druhého dne)
Ubytování: Ve stanu, nebo ve spoleãenské místnosti-
-karimatka+spacák. Obleãení: noci jsou chladné (nao-
pak, byli velmi Ïhavé). Jidlo, pití: pivo, víno, studená
kuchynû, gulá‰ek, selátko, kremrole, atd. Hudba: ve‰-
keré hudební nástroje s sebou! No a hlavnû vyvrcholil
tak dlouholet˘ vztah Davida Kachlífie a Evelíny
Jirkové. Tak zlomte vaz!!! 

Byli jsme pozvaní na  svatbu, která se uskuteãnila
v pátek 20. ãervna ve 14:00 v Brnû - Îebûtínû.
V mysliveckém areálu - pfiíjezd autem aÏ na místo
nebo MHD a odtud asi 10 minut pû‰ky. je

f

Reprodukce z knihy Zeì



Andrew Lloyd Webber, Tim Rice

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Koncertní verze rockové opery v anglickém jazyce

ReÏie a úprava: Petr Gazdík
Hudební nastudování a dirigent: Igor Vavrda

Vokální nastudování a korepetice: Karel ·karka
Asistent reÏie: Pavla Vitázková



Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková, Petr Brychta,
Karel ·karka, Jifií Mach, Zuzana Maurery,
Katefiina Kleãková a Marta Prokopová

Zuzana Maurery, Du‰an Vitázek

Franti‰ek ·kolafi, 
Pavel Fajtl

a Igor Vavrda

Jifií Mach, Du‰an Vitázek

Petr Gazdík, Ivana VaÀková,
Du‰an Vitázek

Petr Gazdík, 
Ivana VaÀková,
Du‰an Vitázek

Petr Gazdík,
Du‰an Vitázek
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Zdenûk Junák v hotelu SANTON na brnûnské pfiehradû uvedl slavnostní veãer, v kte-
rém bylo vyhlá‰eno 100 osobností a firem, které se podílejí na rozvoji a dobrém jmé-
nû mûsta a jejichÏ úsilí ocenila brnûnská vefiejnost. Mûstské divadlo Brno mezi oce-
nûn˘mi firmami nechybûlo a v kategorii osobností jiÏ ‰estého roãníku TOP 100 pod-
le abecedy se umístili z na‰eho divadla Alena Antalová, Jan Apolenáfi, Jitka âvanãa-
rová, Petr Gazdík, Zdena Herfortová, Zdenûk Junák, jef Kratochvil, Stanislav Mo‰a,
Igor Ondfiíãek, Erik Pardus, Petr Ulrych, Hana Ulrychová. Na slavnostním veãeru vy-
stoupila také skupina ALL X sloÏená z hercÛ MdB. 
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Ahoj, Radku, co nám o sobû prozradí‰?
Tak to je teda otázka na rozjezd. 
Co asi fiíct… abych neodpovûdûl jak do prv-
ní kolonky dotazníku k pfiijímacímu pohovo-

ru. Je mi 25 let, pocházím z Havlíãkova
Brodu, kde tak napÛl stále Ïiji. V záfií 2007
jsem dokonãil studium muzikálového he-
rectví na JAMU a v souãasné dobû bydlím
v Brnû a pracuji v MdB.
Jak se Ïije rodákovi z Havlíãkova Brodu
v Brnû?
Samozfiejmû Ïe dobfie. Praha mû nikdy
moc nelákala a Brno, i kdyÏ jsem ho témûfi
neznal, mi bylo tak nûjak sympatiãtûj‰í.
Ostatní mûsta jsem, ani nevím proã, úplnû
vypustil. TakÏe jsem tam, kde jsem si pfiál
b˘t a dûlám práci, po které jsem vÏdy tou-
Ïil. Teì si nedokáÏu pfiedstavit, Ïe bych

snad mûl b˘t nûkde jinde. DomÛ se vracím
samozfiejmû moc rád a jezdím tam vÏdy,
kdyÏ se mi naskytne pfiíleÏitost. Ve‰keré
prázdniny v podstatû trávím tam.
Kudy vedla tvoje cesta k divadlu?
Jako dítû jsem si nikdy nepfiál stát se pope-
láfiem nebo kosmonautem. UÏ odmaliãka
jsem sl˘chával od sv˘ch rodiãÛ, kdyÏ k nám
mûla pfiijít náv‰tûva: “prosím tû, nepfiedvá-
dûj se“. Prohla‰oval jsem, Ïe chci b˘t her-
cem, ale trochu jsem se obával, Ïe zÛstane
jen u toho chtûní. KdyÏ jsem se dostal na
JAMU, tak se z pfiání zaãala stávat realita.
Do MdB mû pfiivedl konkurz na muzikál
Jesus Christ Superstar a od srpna 2007
jsem tu v angaÏmá.
Jaká byla tvoje nejcennûj‰í herecká zku-
‰enost?
VÏdy hodnû vnímám, kdyÏ se kolem mû dû-
je nûco nového. První zku‰enosti pfiicháze-
ly se v‰ím, co jsem potkával na ‰kole, z ãe-
hoÏ asi nejvíce mi pfiinesla hlavní role v ab-
solventském muzikálu Masky.
Hodnû jsem proÏíval zkou‰ení J.CH.S, pro-
toÏe to bylo poprvé, co jsem se mohl po-

âERT Tù VEM
RADKU NOVOTN¯!!!
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stavit na velké profesionální jevi‰tû. Rok
a pÛl hostuji v divadle v âeském Tû‰ínû
v muzikálu Romeo a Julie, kde jsem získal,
co se t˘ãe profesionálního divadla, zatím
nejvût‰í hereckou pfiíleÏitost.
Tréma – nepfiíjemné pocity pfied pfiedsta-
vením, které obãas pronásledují kaÏdé-
ho herce, dokáÏí jak „házet klacky pod
nohy“, tak vyburcovat umûlce k vynika-
jícímu v˘konu. Co ty a tréma?
Myslím, Ïe trému mívá obãas úplnû kaÏd˘,
nejen herec. Pak uÏ
jen záleÏí na tom, jak
se s ní vypofiádá. Nej-
vût‰í nervozita vÏdy
pfiichází pfied premié-
rou. Vût‰inou mû ale
po pár minutách pfie-
jde. Paradoxnû se koli-
krát více rozklepu pfied
druhou pÛlkou. Jsem
spí‰ trémista u rÛzn˘ch
konkurzÛ a zkou‰ek..
Stalo se ti nûkdy, Ïe
jsi zapomnûl text?
Jak myslí‰, Ïe je nej-
lep‰í se v takové si-
tuaci zachovat?
Na‰tûstí jsem je‰tû ni-

kdy nemûl úplnou „v˘-
kladní skfiíÀ“, ale men‰í
ok˘nka jsem si zaÏil.
âlovûk se pfii tom pûknû
zapotí a pak ocení dob-
rou nápovûdu pohoto-
vého kolegy.
Pokud mi vypadne text
v písniãce, nestaãím se
nûkdy divit, jak˘ jsem
básník.
Na zaãátku ãervna
loÀské sezony se usku-
teãnila premiéra ope-
rety Mam’zelle Ni-
touche, ve které jsi ta-
ké úãinkoval. Byla to
tvoje první zku‰enost
s operetou?
Mûl jsem moÏnost zkou-
‰et uÏ Orfea v podsvûtí,

ale kvÛli ‰kolním povinnostem jsem bohu-
Ïel nemohl úãinkovat, takÏe Mam’zelle
Nitouche je moje první 
opereta, se kterou jsem se setkal na jevi‰ti.
Je pro tebe nûjak˘ rozdíl ve studiu ope-
rety a muzikálu?
Opereta je klasiãtûj‰í neÏ muzikál, takÏe
hlavní rozdíl je ve stylu zpûvu a tance, coÏ
je logické. Na obojím je ale vÏdy hodnû prá-
ce. V operetû se snad více pracuje s jistou
nadsázkou.

S Libu‰í Barto‰kovou
v operetû 
Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála
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Kter˘ z tûchto ÏánrÛ je pro tebe tûÏ‰í?
TûÏ‰í? Jak jsem fiíkal, s operetou moc zku-
‰eností nemám, tak proto je asi pro mû tro-
chu tûÏ‰í, protoÏe je to nûco nového.
Jsi ãlenem zpûvohry MdB a hostuje‰
v tû‰ínském divadle… Má‰ vÛbec ãas na
své koníãky?
KdyÏ zjistím, Ïe mám voln˘ den a jsem
v Brnû, zajdu si tfieba do kina nebo do ba-
zénu. Pokud je ‰patné poãasí, ãasto prole-
Ïím cel˘ den u televize a jen tak se pofla-
kuji. Více dnÛ volna trávím nejradûji doma
na Vysoãinû.
Jak rád relaxuje‰?
Dfiíve jsem se vûnoval spoleãenskému tan-
ci, takÏe se skvûle odreaguji v divadle na
kurzech salsy. Rád trávím volno se sv˘mi
kamarády, jízdou na kole nebo venku se
sv˘m psem. Také rád manuálnû tvofiím
a mám zálibu ve vym˘‰lení interiérÛ.
Bez kter˘ch tfií vûcí si nedovede‰ Ïivot
pfiedstavit…? A naopak, které tfii vûci
bys klidnû oÏelel?

Á, tradiãní tfii vûci na ostrov… Nejsem zá-
visl˘ na vûcech, spí‰ mi záleÏí na tom, ko-
ho mám okolo sebe. NedokáÏu si pfiedsta-
vit Ïivot bez své rodiny, pfiítelkynû a kama-
rádÛ.
KaÏd˘ se touÏí jednou nûkam podívat.
Jak˘ kousek svûta láká tebe?
Nikdy jsem netouÏil vycestovat do zahrani-
ãí na del‰í dobu nebo snad natrvalo.
Dovolená je ale nûco jiného. Mám rád slu-
níãko a mofie, a co se t˘ãe památek, tak
bych rád vidûl PafiíÏ, Lond˘n anebo Egypt.
A co plány do budoucna? Urãitû nûjaké
má‰, prozradí‰?
Co se t˘ãe práce, tak uvidíme, co pfiinese
nová sezona, moc se tû‰ím napfiíklad na
Bídníky nebo Evitu.
Dûkuji za pfiíjemnou spoleãnost, hezké
odpovûdi a tvÛj ãas.

Rozhovor  pfiipravila Vendula Otisková,
foto: jef Kratochvil

S Radkou Coufalovou
v operetû 

Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála



Nûkolika  
snímky 
se vracíme 
ke ãtvrtému 
roãníku 
festivalu 
„DOKO¤ÁN 
pro hudební 
divadlo“, 
na kterém 
se pfiedstavilo 
‰estnáct 
divadel 
ze ãtyfi zemí 
Evropy.

PraÏské divadlo 
Na Palmovce  uvedlo 
drama Gazdina roba 
v reÏii: Petra Kracika

Slovenské národní 
divadlo pfiivezlo 
muzikál na motivy 
románu Victora Huga 
Král se baví

ReÏisérka 
Hana Bure‰ová 

pfiedstavení Ma‰karáda 
ãili Fantóma opery

V TÉTO SEZONù NÁS âEKÁ 
JIÎ JUBILEJNÍ PÁT¯ ROâNÍK FESTIVALU.

Festival také uvítal 
operní legendu paní 
SoÀu âervenou 
v opefie Zítra se bude… 

Kryminální komedii 
Osm Ïen se pfiedstavil 
Altes Schauspielhaus 
ze Stuttgartu

Daniela ·inkorová 
a Ladislav Îupaniã 
nezklamali   
v muzikálu Hello Dolly!

A diváky pobavilo 
plzeÀské divadlo 
koÀskou operou
Limonádov˘ Joe
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Alexandre Dumas st., 
Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏ-
ného románu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûr-
nosti a lásce na pozadí politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní
pfiátelé, ãlenové královsk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘
Athos, silák Porthos a subtilní Aramis nacházejí nového
druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici d'Artagnanovi.
Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Richelieua, kter˘
se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Mylady de Winter a hrabû-
te Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou
královnu a upevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏ-
stvích, v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné minu-
losti hrdinÛ, rytífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost ‰lech-
tick˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástrahami mstivé
Mylady i kardinála. Tfii mu‰ket˘fii dodnes uchvacují
sv˘m dobrodruÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní 

energií, s níÏ hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfiekáÏkám.
V mu‰ket˘rské epopeji se Dumasovi podafiilo vytvofiit
obraz nezapomenuteln˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morál-
ním 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, Pavla
Vitázková, Eva Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef
Jurásek, Viktor Skála, Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰,
Robert Jícha, Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Evelína
Jirková a dal‰í.

Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ruské moderny
Dmitrij S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za
pohnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû
v nûm vystihl dvojí tváfi nemilovaného syna Katefiiny
Veliké, cara Pavla I. - bezskrupulózního tyrana, fiádící
bestie, i nûÏného milence a sentimentálního snílka. Na
ruskou scénu se drama dostalo aÏ po pádu samodûr-
Ïaví a posléze ve dvacát˘ch letech, kdy bol‰evick˘ re-
Ïim pfiinutil autora odejít do emigrace, pro‰lo úspû‰nû
evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûrné, psychologicky v˘-
stiÏné a dramaticky strhující podání pfiízraãného ovzdu-
‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kfiehkostí ãlovû-
ka – to v‰e vytvofiilo z MereÏkovského hry jeden z nej-
sugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná
i o mimofiádnû silné dílo plné nadãasov˘ch dimenzí. Na
pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí se i tragédie ro-
dinná, v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tragé-
dií. 
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.

Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsa-
n˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch stu-
dentech, Charliem a Jackovi, ktefií se chystají pozvat

dívky svého srdce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak 
s ohledem na svou stydlivost i moÏné snadnûj‰í získání
obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání s Char-
leyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typic-
k˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a do-
bû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud
rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch si-
tuací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích
anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní di-
vácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie
byla svûfiena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho –
na‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!). 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘,
Pavla Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek,
Zdenûk Junák, Irena Konvalinová nebo Eva Gorãi-
cová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

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

Eugène Labiche: SLAMùN¯ KLOBOUK
Jeden z nejslavnûj‰ích francouzsk˘ch vaudevillÛ (vese-
lohra se zpûvy) neztratil dodnes nic na své Ïivosti a ko-
mice. ProsÈounká, autorem v‰ak do vskutku pfiekvapivé
bohatosti mistrnû rozvinutá zápletka o svatbû pana
Fadinarda a Helenky Nonancourtové a jednom slamû-
ném klobouku, náhodou snûdeném Fadinardov˘m ko-
nûm, spolehlivû rozesmávala a rozesmává diváky
v‰ech národÛ od okamÏiku, kdy se prvnû objevila na
scénû. Text umoÏÀuje rozehrát nejen rozpustilou
a v dobrém slova smyslu bulvární komedii, ale také ú-
smûvnou a lehce nostalgickou „divadelní pohlednici“
z doby, kdy ãest je‰tû stála za to, aby se kvÛli ní bûha-
lo pfies celou PafiíÏ, a kdy i hloupost a tupost bylo moÏ-
né zachytit vskutku secesnû…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Alan Novotn˘, Erik Pardus, Ján
Jackuliak nebo Luká‰ Hejlík, Jitka âvanãarová nebo
Eva Jedliãková nebo Jana Glocová, Zdenûk Junák,
Veronika Poláãková nebo Lenka Janíková, Pavla
Vitázková, Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰, Evelína
Jirková, Viktor Skála, Jifiina Prok‰ová a dal‰í.

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
pocta Denisi Diderotovi 
Nejslavnûj‰í ãesk˘ Jakub a jeho pán - Jifií Barto‰ka
a Karel Hefimánek – skládají po tfiiceti letech opût hold
Denisi Diderotovi, neménû slavnému Milanu Kunderovi,
ale hlavnû divadlu, které nepostrádá ‰arm a vtip!

HRAJEME
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pátek Dmitrij MereÏkovskij PP1
18.00 Smrt Pavla I.
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek vefi. generálka
14.00 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek premiéra, P
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek premiéra
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A3
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A4
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
stfieda Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C4
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota Divadlo Bez zábradlí
15.00 Jakub a jeho pán
sobota Divadlo Bez zábradlí
19.30 Jakub a jeho pán
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
úter˘ Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci zakoupeno

10.9.
11.9.
12.9.
15.9.
16.9.
17.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pondûlí J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe zakoupeno
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
sobota J. Doga, E. Loteanu A/M2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
nedûle J. Doga, E. Loteanu R/X2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
pondûlí J. Doga, E. Loteanu Z/T2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
úter˘ J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
stfieda J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pondûlí F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
úter˘ F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche

ZÁJEZDY: 10. 9. hostuje MdB v Plzni s inscenací Smrt
Pavla I.

5.9.
9.9.

12.9.
12.9.
13.9.
14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

Erik Pardus
a Jana Musilová
v inscenaci
Vrátila se 
jednou v noci,
reÏie: 
Emil Horváth
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1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.

13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
23.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

stfieda Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pátek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek
19.30 Deník krále
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              E2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB3
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
úter˘ Peter Shaffer
19.30 Equus
stfieda Divadlo Bez zábradlí
19.30 Terasa
ãtvrtek
19.30 Rendez-vous s operetou
ãtvrtek Yasmina Reza vefiejná generálka
14.00 Kum‰t
ãtvrtek Yasmina Reza pfiedpremiéra, AB4
19.30 Kum‰t
pátek Yasmina Reza pfiedpremiéra, E5
19.30 Kum‰t
sobota Yasmina Reza premiéra, P
19.30 Kum‰t
nedûle Yasmina Reza premiéra
19.30 Kum‰t
úter˘ Zdenek Merta, Karel ·íp A2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
stfieda Zdenek Merta, Karel ·íp M2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
ãtvrtek Zdenek Merta, Karel ·íp Z2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
pátek Zdenek Merta, Karel ·íp T2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?

1.10.
5.10.
6.10.

17.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
26.10.
27.10.
29.10.
30.10.

stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pondûlí K. Gärtner, E. Bryll PPP/P18
18.00 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a vefiejná generálka
14.00 Osudová komedie - Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A5/AB5
19.30 Osudová komedie - Peklo
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a P
19.30 Osudová komedie - Peklo
nedûle Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a D/E7
19.30 Osudová komedie - Peklo
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A1/AB1
19.30 Osudová komedie - Peklo
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a C2/E2
19.30 Osudová komedie - Peklo
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A3/AB3
19.30 Osudová komedie - Peklo
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Osudová komedie - Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Osudová komedie - Peklo
nedûle V. Vanãura, P. Ulrych, S. Mo‰a
19.30 Markéta Lazarová
pondûlí V. Vanãura, P. Ulrych, S. Mo‰a
19.30 Markéta Lazarová
stfieda A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
ãtvrtek A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar

Igor Ondfiíãek
a Petr ·tûpán
v inscenaci
Charleyova teta,
reÏie: 
Gustav Skála
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Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá variace na DiderotÛv ro-
mán Jakub Fatalista. Setkání dvou epoch, dvou ÏánrÛ,
dvou autorÛ, nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho
pána. Pfiíbûh o pfiátelství, lásce, zradû a také o cestû.
Putování za tím, kdo jsme a co urãuje na‰e kroky. âes-
ká premiéra se konala v âinoherním studiu v Ústí nad
Labem v roce 1975 v reÏii Ivana Rajmonta a do roku
1989 udûlala 223 repríz. V roce 1993 její obnovenou
premiéru uvedlo Divadlo Bez zábradlí.
ReÏie: Ivan Rajmont 
Hrají: Jifií Barto‰ka, Karel Hefimánek, Veronika Freima-
nová, Zdenûk Îák, Josef Carda, Dana Morávková, Petr
Pospíchal, Katefiina Janeãková a Martin Kubaãák.

Carlo Goldoni: 
SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní
komedie dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou
omezeného i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh
s milostnou zápletkou, ve které dívka pfievleãená za
muÏe hledá svého milého, jako by ironicky vyvracel
rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm najednou“. Av‰ak
Truffaldino svou morálnû problematickou aktivitou
dokládá, Ïe tomu tak lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom
mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Evelína Jirková, Ladislav Koláfi,
Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová,
Irena Konvalinová, Patrik Bofieck˘, Michal Nevûãn˘.

H U D E B N Í  S C É N A

John Dempsey, Dana P. Rowe: 
âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejpr-
ve stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers.
Vzpomínáte na tfii filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen
– na Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan Sarandon - znu-
dûné Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku v New
England?  Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného
a pfiiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokonalého –
zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc.
Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû
ìábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspû-
chy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého producen-
ta Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autor-
ská dvojice John Dempsey (libreto a zpûvní texty)
a Dana Rowe (hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla.
Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálo-
vého pfiíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmani-
vou „ãarodûjnou“ hudbou, která úspû‰nû vtahuje poslu-
chaãe do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány
s patfiiãnou ironií i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘
ve svûtové premiéfie 18. 7. 2000 v lond˘nském divadle
Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic klasického bro-
adwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku souãas-
né podoby. Mûstské divadlo jej uvádí v pfiekladu Jifiího
Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tû-
pán, Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo
Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta
Sedláãková, Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová nebo
Radka Coufalová nebo Jitka âvanãarová, Krist˘na ·e-
bíková nebo Marta Prokopová, Igor Ondfiíãek nebo

Milan Nûmec, Lenka Bartol‰icová nebo Michaela
Fojtová nebo Zuzana Maurery, Katefiina Krejãová nebo
Mária Lalková, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján
Jackuliak nebo Tomá‰ Sagher, Monika Svûtnicová,
Martina Severová, Magda Vitková a dal‰í.

Jevgenij Doga, Emil Loteanu: 
CIKÁNI JDOU DO NEBE               
Hudebnû dramatická balada o vûãné lidské touze, vá‰-
nivé lásce, o svobodû a lidské p˘‰e. Na poãátku tohoto
v˘jimeãného muzikálu je film reÏiséra a scenáristy
Emila Loteanu z roku 1976 se strhujícími melodiemi
skladatele Jevgenije Dogy. V na‰em souãasném civili-
zovaném svûtû, ve kterém obvykle vítûzí rozum nad ci-
ty, se jeví hrdostí a p˘chou naplnûn˘ tragick˘ pfiíbûh lás-
ky cikánského zlodûje koní Lujko Zobara a krásné Rady
jako nesmysln˘ a nepochopiteln˘. Pfiesto v‰ak v‰ichni,
ktefií se u této inscenace kdy ocitli, vnímají podvûdomû,
Ïe jedinû takto je to správnû, Ïe prostû musí ãlovûk tou-
Ïící po svobodû podlehnout na prvém místû svému citu
a neptat se po zisku, po v˘hodách. Láska a pak uÏ
nic… ãest a pak uÏ nic… známe to je‰tû? A to v‰e v u-
hranãivém prostfiedí romského etnika. V inscenaci plné
strhujících cikánsk˘ch písní, divoké energie tancÛ
i zvlá‰tního poetického stylu vyprávûní. 
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka nebo Stanislav Slovák nebo Petr
·tûpán, Jitka âvanãarová nebo SoÀa Jányová nebo
Ivana VaÀková, Zdenûk Junák nebo Ladislav Lakom˘,
Jifií Hork˘ nebo Milan Horsk˘, Ladislav Koláfi nebo
Marian Slovák, Pavel Kunert nebo Ladislav Mareãek,
Jan Apolenáfi nebo Alan Novotn˘, Evelína Jirková nebo
Mária Lalková, Hana Kovafiíková nebo Pavla Vitázková
nebo Monika Svûtnicová, Ján Jackuliak nebo Du‰an
Vitázek, Rastislav Gajdo‰ nebo Luká‰ Vlãek, Oldfiich
Smysl nebo Jakub Uliãník, Michal ·ebek nebo Karel
·karka, Igor Ondfiíãek nebo Du‰an Vitázek, Zdenûk
Bure‰ nebo Zdenûk âernín, Luká‰ Hejlík, Josef Jurásek
nebo Karel Mi‰urec, Patrik Bofieck˘ nebo Robert Jícha
a dal‰í.

Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud 
MAM’ZELLE  NITOUCHE
„Svatá Nitouche, ó má patronko, zachrání‰-li mne, má
madonko, pak za to ráda slíbím já, Ïe se uÏ polep‰ím,
kdyÏ Pán BÛh dá…“ Tato opereta-vaudeville je nesmír-
nû vtipnou, divadelnû rozko‰atûlou konfrontací tfií (i hu-
debnû) rozdíln˘ch svûtÛ: klá‰tera, divadla a kasáren.
Titulní hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve svatou‰kov-
ském prostfiedí komedii, ale hraje ji i její uãitel zpûvu,
ctihodn˘ klá‰terní varhaník, pan Célestin. ¤íká se, Ïe
skladatel v nûm na‰el své autobiografické rysy.
Florimond Ronger, zvan˘ Hervé (1825 – 1892) totiÏ za-
ãínal také jako varhaník a své první operety musel psát
také pod pseudonymem. Navíc pan Célestin uÏívá
v Mam’zelle Nitouche umûlecké jméno Floridor… Právo
psát operetu o skladateli operet mûl Hervé víc neÏ kdo-
koli jin˘, neboÈ to byl právû on, kdo komponoval vÛbec
první operety je‰tû pfied Offenbachem a kdo také otev-
fiel první operetní divadlo. MAM’ZELLE  NITOUCHE
mûla svûtovou premiéru v pafiíÏském Théatre des
Variétés 11. 1. 1883. UÏ brzy po svém vzniku ji poprvé
poznali i ãe‰tí (ND v Praze v roce 1890) a morav‰tí
(Staré divadlo na Vevefií v roce 1892) diváci. 
ReÏie, inscenaãní úprava a choreografie: Gustav Skála 
Úãinkují: Milan Nûmec, Igor Ondfiíãek, Radka
Coufalová, Johana Gazdíková, Jifií Mach, Ale‰ Slanina,
Jifií Zmidloch, Eva Gorãicová, Irena Konvalinová,
Miroslava Koláfiová, Vladimíra Spurná, Jan Apolenáfi,
Zdenûk Junák, Zdenûk Bure‰, Miloslav âíÏek, Milan
Horsk˘ a dal‰í.

HRAJEME



Dirigentské kurzy pod vedením ‰éfdirigenta
Mûstského divadla Brno Jifiího Petrdlíka byly
zavr‰eny odpoledne 20. ãervna 2008 KON-
CERTEM ABSOLVENTÒ ve Dvoranû divadla.
Po jeho skonãení probûhl HUDEBNÍ VEâER
POD VÍNEM.
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BEZ KOMENTÁ¤E

ZRCADLENÍ

Markéta Lánská a Alan Novotn˘ 
se sv˘m potomkem

Tino

NEP¤EHLÉDNùTE!
Hned v prvním mûsíci nové sezony zavítá 

na âinoherní scénu tradiãní host – Divadlo Bez zábradlí,
tentokrát s legendární inscenací Jakub a jeho pán.

Karel Hefimánek a Jifií Barto‰ka se divákÛm pfiedstaví hned
dvakrát, a to v sobotu 27. záfií od 15.00 hodin 

a od 19.30 hodin.
Nejúspû‰nûj‰í inscenace MdB âarodûjky z Eastwicku bude

k vidûní od 10. do 12. záfií na jevi‰ti Hudební scény. 
Pfiijmûte pozvání na muzikálovou komedii, o které mluví

(nejen) celé Brno! 
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Brnûnské studio âeské televize natoãi-
lo nov˘ film s názvem Na rozchodnou.
Odehrává se v Brnû na konci druhé
svûtové války a otevírá otázku souÏití
âechÛ, NûmcÛ a ÎidÛ ve sloÏité a kruté
dobû. Na scénáfii pracoval dramatik
a spisovatel Milan Uhde od roku 2003.
Látky se ujal reÏisér Juraj Nvota, jenÏ
letos získal za film Muzika cenu Slnko
v sieti, slovenskou obdobu âeského
lva. Film Na rozchodnou se dostane na
televizní obrazovky v roce 2009. 
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HANA BURE·OVÁ
Jak je moÏné, Ïe dospûlí lidé, otcové rodin,
skrblíci ãi bonviváni, pfiepÛvabné dívenky
a mnohonásobné maminky se sejdou s vámi
v nevlídné, opr˘skané zku‰ebnû, navleãou na
sebe hadry a poslouchají vás na slo-
vo, ochotni „blbnout na kvadrát“?
Oni zase tak úplnû neposlouchají. CoÏ
je nûkdy dobfie. Podtrhuji, Ïe jen nûkdy.
Nûkdy vedou zdravou polemiku, jindy ú-
navnû nekonstruktivní, nûkdy poslou-
chají, ale nesly‰í. A nûkdy blbnou...  KaÏdopádnû
poslouchat na slovo mají jen vojáci, herci mají pfie-
dev‰ím hrát, a kdyÏ mají hrát dobfie, musí si taky 
umût hrát, ãili musí umût „blbnout“. Nikoli zblbnout,
naopak, proti zblbnutí by je mûla uchránit právû
schopnost hrát si s nadhledem i váÏností jako dûc-
ko aÏ do pozdního vûku. Osvobozuje to nejen je -
od ãasto svazující sebekontroly, pocitÛ ménûcen-
nosti ãi naopak vlastní dÛleÏitosti atd. - ale i divá-
ky, ktefií právû tu jejich vnitfinû svobodnou hravost
potfiebují ke svému vlastnímu osvobození, jeÏ mo-
hou proÏívat pfii jejich hfie.
Co je to vlastnû divadlo?
Divadlo je pfiedev‰ím setkávání Ïiv˘ch lidí s Ïiv˘mi
lidmi, jak uÏ nás na ‰kole uãil reÏisér Sokolovsk˘.
Jedni hrají a druzí se dívají, ale málokdy pasivnû.
Se‰li se proto, aby spolu nûco proÏili, aby se nû-

jak oãistili – aÈ uÏ smíchem, dojetím, po-
znáním, spoleãn˘m záÏitkem. A v‰ichni se
navzájem vnímají a vytváfiejí mezi sebou
vztah - kdyÏ se to dafií, dokonce pouto ko-
lektivní spfiíznûnosti a pak se rozcházejí
/jedni i druzí/ posíleni tou energií, kterou
spoleãnû vydali i nasáli. V nejlep‰ích pfiípa-
dech je to jak˘si kolektivní duchovní akt lás-
ky ãi obfiad, kter˘ do jisté míry pfiipomíná
a sv˘m zpÛsobem supluje chrámovou bo-
hosluÏbu. Dokud se lidi budou mít potfiebu
takto setkávat, rozvíjet svou potfiebu fanta-
zie, hravosti, lidské blízkosti a spoluproÏívá-
ní, nemÛÏe divadlo pfiestat existovat.
Existovalo ostatnû i v nejtûÏ‰ích podmín-
kách a bylo lidem potfiebnûj‰í neÏ chleba.
Myslím, Ïe zahyne, aÏ zahyneme jako mys-
lící a cítící bytosti. CoÏ tedy neznamená, Ïe
tu bude na vûky.
Je reÏírování fyzická dfiina?
Je. Nûkdo zafiadil reÏii na asi 4. místo v po-
fiadí nejtûÏ‰ích prací, hned nûkam za horní-
ka. âasto si tak pfiipadám, zvlá‰È tfieba
v hlavních zkou‰kách, kdyÏ po nûkdy i dva-
nácti hodinách práce vyfárám z prachu,
ohlu‰ená, umluvená nebo upsaná /pfiipo-
mínky/, oslepená stfiídáním tmy a svûtel...
/A nemusím b˘t ani v domovském Divadle
v Dlouhé, které je skuteãnû hluboko pod
zemí./    
Jaké máte ráda divadlo?
KaÏdé, které mû nabije tou osvobodivou e-
nergií, které ve mnû vyvolá nûjaké vzru‰ení
–  citové, estetické a my‰lenkové. KaÏdé,

které mû pobaví, potû‰í mé oko. Které souzní
s m˘mi pocity. Anebo mi dá nahlédnout do cizích
a zbaví mû pfiesvûdãení, Ïe zrovna moje trable
jsou dÛleÏité. KaÏdé, které je udûláno poctivû,
s odvahou i pokorou, svobodnû a bez zpupnosti

nebo malátné pfiibliÏnosti. Nejde to fiíct konkrétnû-
ji, nevybírám si v Ïánrech. Mohla bych jen jmeno-
vat fiadu rozliãn˘ch inscenací, které mû nadchly....
Sama jste se v dûtství, jak jste se v rozhovoru
pro ãasopis Reflex pfied ãasem pfiiznala, pfie-
vtûlovala do Old Shatterhanda nebo d’Artag-
nana. Teì jste na jevi‰ti svého d’Artagnana 
oÏivila a je‰tû k tomu s hudbou Beatles. No ne-
ní to neuvûfiitelná ptákovina? Má v budoucnu
‰anci i Old Shatterhand?
Nemyslím. I kdyÏ, nikdy nefiíkej nikdy... Taky jsem
si myslívala, Ïe Mu‰ket˘ry nikdy dûlat nebudu. To
Standa mû pfiemluvil, aniÏ by vûdûl, Ïe to byla má
oblíbená dûtská ãetba. Mayovky jsem skoro ne-
ãetla, to mû tenkrát v sedmi letech nadchl kon-
krétnû Lex Barker jako filmov˘ Shatterhand - asi
Ïe byl blonìák jako já a kamarád IndiánÛ a taky
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Ale ov‰emÏe tíÏí. Rozhodnû je v‰ak ku pomoci, Ïe
jsme na to tfii –  já, mÛj muÏ - dramaturg a reÏisér
Honza Borna. A je‰tû to zavr‰uje na‰e fieditelka –
v˘borná manaÏerka a ekonomka Daniela ·álko-
vá. A jsme uÏ dvanáct let v naprosté shodû, coÏ je
skoro neuvûfiitelné a i do budoucna povzbuzující
zji‰tûní. 
Co dûlá profese reÏiséra s osobností ãlovûka?
To fakt nevím. Nevím, zda ta profese pfiidala nûco
k mé povaze, co by tam dfiív nebylo uÏ uloÏeno,
moÏná zv˘raznila víc nûkteré rysy a vlastnosti, ji-
né tfieba zatlaãila do pozadí... Musela bych b˘t nû-
kdo jin˘ a pozorovat se z dálky.
Co pro vás znamená slovo svûdomí?
Svûdomí? Myslíte ty stálé pocity viny nad ãetbou
denního tisku ãi pfii setkání s k˘mkoli, kdo vás
mravnû pfievy‰uje? Pocity nás, frustrovan˘ch dûtí
20. století?  Mám mluvit o nûãem, co je v podsta-
tû ãast˘m tématem m˘ch inscenací? Proã? Jako
Ïe uÏ je to dnes vyãpûl˘ pojem?
Jak pfiijímáte slova chvály, kterou v posledních
letech sly‰íte na kaÏdém kroku?
NemÛÏu fiíct, Ïe to netû‰í, ale vût‰inou chválu pfii-
jímám s ponûkud kfieãovit˘m úsmûvem, kter˘ má
pfiitom vyjádfiit upfiímnû mínûn˘ dík...  Myslím zá-
roveÀ totiÏ i na to, co se nezdafiilo, i na to, co bu-
de pfií‰tû... Pfiítomn˘ okamÏik prchá do minulosti
a zároveÀ pádí k budoucnosti, a tak si to asi neu-
mím pofiádnû uÏít. To je taky to svûdomí... nebo
spí‰ vûdomí té pomíjivosti v‰eho, co mû nutí k od-
stupu. SnaÏím se Ïít jako vÏdycky, aÈ mi klepou na
ramena nebo ne. Je to taky tím, Ïe od ‰koly hod-
nû pracuju a pofiád nûco konãí a nûco zaãíná, tak-
Ïe myslet si, Ïe jsem navÏdy za vodou, je bláho-
vé, pofiád je to od zaãátku, a tak ani nemám ãas
a snad ani odvahu si pfiipou‰tût nûjak˘ úspûch.
MoÏná je úspûch, Ïe jsem v té branÏi vydrÏela tak
dlouho a snad i se slu‰n˘mi v˘sledky, ale moÏná
je neúspûch, Ïe jsem právû tak dlouho u jedné
profese, Ïe jsem nestihla víc... dûtí nebo cizích ze-
mí nebo divadel, inscenací nebo, co já vím, i ji-
n˘ch profesí...?  
Máte ve svém ‰atníku také velkou dámskou ró-
bu nebo jen kost˘mky a kalhoty?
No... tyhle bulvární otázky se daly ãekat, Ïe? Já
celkem ráda nosím suknû, ale nerada se pfievlé-
kám na zkou‰ky, a tak víc nosím kalhoty, ve kte-
r˘ch mohu jakÏtakÏ lozit po jevi‰ti.Velkou veãerní
/snad bohuÏel/ stále ve sv˘ch letech nemám...
Nemám nikdy ãas a málokdy ani chuÈ nûco tako-
vého vym˘‰let, shánût a zatím okamÏikÛ, kdy
bych ji uÏila, bylo paradoxnû málo, takÏe by stejnû
chátrala v ‰atníku. Chodím i na cizí premiéry vût-
‰inou z práce, a musím mít tudíÏ na sobû nûco
praktického...
Zapalují se vám na jafie l˘tka?
Aha, dal‰í taková. Myslíte jako „..a v‰ude plno tou-
hy/ v‰e tlaãilo se k slunci ven/Ïe snilo sen tak dlou-
h˘“?  Bráno doslova, l˘tka se mi zapalují právû teì
v letním ãase, kdy se chodím koupat a pfiipeãu se
na slunci... Ale abych vám tro‰ku vyhovûla, zapa-
lují se mi obraznû takfika pokaÏdé, kdyÏ chystám

jak se na rozdíl od nich dovedl usmívat nebo jak
spravedlivû a pfiesnû rozdával rány a jak hrál lícní-
mi svaly, kdyÏ zaÈal ãelisti. Ale proto to pfieci ne-
budu dûlat. Mu‰ket˘fii mají jistû mnoho dal‰ích pÛ-
vabÛ. A Beatles?  Hodí se k nim víc neÏ jen tím, Ïe
byli taky ãtyfii /a typovû si v mnoha znacích odpo-
vídají /, Ïe, aã skuteãní, stali se nesmrteln˘mi le-
gendami hudebního nebe, dnes uÏ bájn˘mi jak
románoví  hrdinové, ale pfiedev‰ím celou tou svou
pozitivní, chtûlo by se fiíct „sluneãní“ energií, která sá-
lá z jejich hudby, jako sálá i z Dumasova románu ...  
Proã ve va‰ich inscenacích hraje hudba tak
v˘raznou úlohu?
Hudba je, jak pravil Vladimír Franz, „niterná tkáÀ
inscenace, její astrální tûlo“. V tom si rozumíme,
i kdyÏ nemyslím jako on, Ïe slova jsou pouh˘ „ma-
ke up“. âinoherní divadlo je zaloÏeno pfiedev‰ím
na slovû. Ale vÏdycky jsem byla „syntetik“, takÏe
mi vyhovovalo klást na v‰echny sloÏky divadelní-
ho v˘razu v˘znamovou váhu. A v‰echny musejí
táhnout za jeden provaz k cíli sv˘mi prostfiedky
a v kooperaci. Gesamtkunstwerk. NejdÛleÏitûj‰í je
samozfiejmû vÏdy herec se sv˘m hlasem, gestem
a celkov˘m projevem, teprve pak pfiichází zvukafi
ãi orchestr se sv˘mi nástroji, v˘tvarníci se sv˘mi
dekoracemi, kost˘my a maskami, svûtla, rekvizi-
ty..., ale v‰ichni se podílejí na celkovém dojmu na-
konec jako partnefii, ktefií teprve dohromady vytvo-
fií siln˘ celek – a to platí nejen u velk˘ch v˘prav-
n˘ch kusÛ... Hudba rychle proniká pod kÛÏi a rov-
nou navodí emoci, atmosféru, mÛÏe okamÏitû za-
sáhnout srdce i komentovat vûc intelektuálnû.
Umím si divadlo pfiedstavit mnohdy víc bez deko-
rací ãi kost˘mÛ neÏ bez hudby. Ostatnû celá in-
scenace je pro mne vÏdy cosi jako hudební sklad-
ba a herci jsou jako hráãi orchestru, musí se pfies-
nû sly‰et a kaÏd˘ hráã pfiesnû nastupovat, drÏet
správn˘ rytmus a tempo, aby bylo dosaÏeno k˘Ïe-
ného úãinku...
Klasik fiíká, Ïe má-li umûlec uspût, musí hofiet.
Jak vnímáte ten názor?
Má-li zapalovat, musí hofiet, fiíkalo se. Asi ano,
i kdyÏ pak za to zfiejmû musí zaplatit tak, jako ten
„ãlovûk s hofiícím srdcem“ v povídce M. Gorkého...
Ten se obûtoval, umfiel na to,  takÏe to vlastnû asi
z dne‰ního hlediska neuspûl, Ïe?
Sv˘m postavením ve svém domovském diva-
dle jste pfievzala velkou zodpovûdnost. NetíÏí?
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novou vûc, proÏívám pfiitom totiÏ ãasto chvíle pfii-
rovnatelné k zamilovanosti – nûkteré texty, inspi-
rativní zkou‰ky, hravá nálada pfiiná‰ející nápady a-
pod., to vás dovede obãas k jisté euforii, která je
stavu, na kter˘ naráÏíte, podobná. 
Byla jste ‰ílenû zamilovaná?
Ano. Vzpomínám si, Ïe moÏná i vícekrát...
Nemáte strach? Není to moc ‰tûstí b˘t pohled-
ná, Ïádoucí Ïenská, ‰Èastná matka, Ïít v klid-
ném vztahu, mít tolik úspûchu a lásky v práci...
Nebojíte se, Ïe za rohem ãeká netvor s kyjem?
ProtoÏe mám ãasté pochybnosti o v‰em a o sobû
zejména, nedokáÏu si ani ‰tûstí moc uÏít..., i kdyÏ
si je nûkdy stihnu uvûdomit je‰tû v tom okamÏiku
/a o to víc pfii zpûtném pohledu, jako vût‰ina lidí/.
Velice ãasto se trápím nejrÛznûj‰ími vûcmi a ãas-
to vysloven˘mi pitomostmi a pak se zas trápím
i tím, Ïe se trápím, protoÏe se vlastnû jistû rou-
hám... Jistû je v pozadí na‰ich trápení právû úz-
kost, obava z nûjak˘ch netvorÛ jako jsou nemoci,
nedorozumûní, války a jiné katastrofy a i já se te-
dy bojím - o své blízké, o divadlo, o svût... Asi ja-
ko v‰echny maminky. A pfiirozenû nûkdy se bojím
i o sebe, a ãasto i sebe... Nûkdy vás strach mÛÏe
zbyteãnû rozkládat, ochromit, ale jindy mÛÏe b˘t
i pozitivním ãinitelem. 
âetla jste synovi veãer pohádky?
Samozfiejmû. KaÏd˘ veãer. Bavilo mû vracet se
k tûm dûtsk˘m kníÏkám s ním. A kdyÏ jsem byla
/málokdy/ veãer pryã, ãetl mu manÏel, babiãka,
sestra... Brzy jsme museli pohádky zamûnit za
Hobita a Letopisy Narnie a Barbara Conana, pak
si zaãal ãíst sám, pravidelnû myslím nûkdy od de-
seti let. Pfieãetl kvÛli mnû i Mu‰ket˘ry, ale Tolkien
a posléze Pratchett u nûj zvítûzil. Na‰tûstí pokra-
ãoval dál i k Dostojevskému a Kafkovi. CoÏ mû tû-
‰í, protoÏe není bohuÏel dané, Ïe kdyÏ dítûti ãtete,
bude si samo taky rádo ãíst.  
Umíte se také bezstarostnû flákat?
Jéje! To víte, Ïe ano, lenost je mi pfiirozenû dána
a musím s ní dost bojovat. Nûkdy se flákám  od ni-
ãeho k niãemu, pfiestoÏe anebo právû proto, Ïe
z kaÏdého koutu kouká práce, a to není bezsta-
rostné, protoÏe si to flákání neuÏiju, kdyÏ si ho vy-
ãítám. Ale nûkdy to jde, vût‰inou aÏ skoro koncem
nûjakého volna, kdyÏ uÏ mozek a tûlo pfiivykne ji-
stému klidovému reÏimu. A to se mi pak velmi ne-
chce pfiestat flákat a uÏívám si  to koneãnû s roz-
ko‰í, která je takfika srovnatelná s radostí proÏíva-
nou pfii nûjaké dafiící se práci...  A tak to jde doko-
la, ãlovûk se tû‰í na práci a pak zas na odpoãinek,

dûsí se práce a dûsí pak zas odpoãinku... Neumím
moc vypnout na povel a i kdyÏ tfieba drÏím prázd-
niny, stejnû pofiád nûco dûlám. Poslední rok si as-
poÀ zase jsem schopná ãíst vûci, které nesouvisejí
úplnû s mou prací, coÏ mi léta pfiedtím  moc ne‰lo.
Taky obãas ráda vafiím. A samozfiejmû mû potû‰í
posezení s pfiáteli. Nebo koupání v letních vodách,
houbafiení...
Kter˘ ze ãtyfi mu‰ket˘rÛ, tak jak jste si je vy-
snila, by mûl u vás ‰anci?
Myslíte jako muÏ? Takhle jsem o tom nepfiem˘‰le-
la, protoÏe jsem je milovala jako tûleso, jako tfieba
právû Beatles, jeden bez druhého trochu ztráceli
na síle. Pfiece jen d’Artagnan byl ale hlavní, s tím
jsem se v dûtství pfiímo ztotoÏÀovala a nejspí‰ se
mi tedy i nejvíc líbil, stejnû jako z Beatles byl m˘m
favoritem tehdy Paul, v tûsném sledu ho v‰ak ná-
sledoval Athos, potaÏmo Lennon. 
Vidíte v ãeské politice ãestné mu‰ket˘ry?
Ne. Nebo nejsou vidût. V dûtství to byli pro mû
Dubãek, Smrkovsk˘, Svoboda...Pak se to nûjak
pokazilo, Ïe najednou to byl jen Kriegl. Po letech
zase Havel, Dienstbier... Havel zÛstává.
V roce 89 jste se v˘raznû politicky angaÏovala.
Byl následující v˘voj dle va‰eho gusta?
To je trochu silné..! AngaÏovala jsem se asi jako ti-
síce jin˘ch, ktefií doufali, Ïe sv˘m mal˘m dílem pfii-
spûjí k odhalení a znemoÏnûní totalitního reÏimu
a ktefií horoucnû touÏili po spravedlivûj‰ím a svo-
bodnûj‰ím svûtû... Nikoli po vítûzství konzumu, ko-
rupce, tuposti a sprostoty, která zase zaãíná pfie-
vládat.
Kde se v Brnû mimo divadlo cítíte nejlépe?
To je velmi rÛzné, podle momentálního rozpoloÏe-
ní. Ráda posedím s pfiáteli a spolupracovníky
v dobré hospÛdce nebo se projdu v líbezn˘ch
LuÏánkách, jindy jsem ráda, Ïe mÛÏu spoãinout
dál od divadla, v soukromí zapÛjãeného bytu.
Koho byste ráda vidûla v hledi‰ti divadla mezi
diváky na va‰em uvedení Tfií mu‰ket˘rÛ?
„Na‰e“... Ale táta stejnû jako mé babiãky uÏ pfiijet
nemohou, tak aspoÀ mámu a sestru, aby si vyba-
vily momentky na‰eho pavlaãového Ïivota na kon-
ci „zlat˘ch ‰edesát˘ch“.

Otázky (i ty mírnû bulvární) si dovolil poloÏit 
a reÏisérskou legendu fotografovat jef Kratochvil



ANDÍLEK SE SVATOZÁ¤Í 
NA âERTOVSK¯CH RÒÎCÍCH

Po patnácti letech se do Hudební
scény Mûstského divadla Brno vrací
Mam’zelle Nitouche
Léta Ïiví mezi sebou kritici názor, Ïe o-
pereta je mrtvá. Nové nevznikají, poku-
sy vyznívají prabídnû, staré zavánûjí
vete‰í s naftalínem proti molÛm. Molo-
vé Ïánrové nálady vyvrací ale Mûstské
divadlo Brno.

Na zadek padli pfiíznivci i odpÛrci ope-
rety uÏ pfied dvûma lety. To se v MdB ob-

jevil v reÏii Gustava Skály OffenbachÛv
Orfeus v podsvûtí. Tent˘Ï reÏisér nyní po-
jednal milouãkou Hervého Mam’zelle
Nitouche. Operetku k zulíbání.
Nitu‰ka - nanebevstoupení

Strnutí operetní odnoÏe hudebního di-
vadla dokládá jen to, Ïe se dosud nena-
‰el nikdo, kdo by libreto pfieloÏil lépe neÏ
mistr lehkého Ïánru, boÏí herec Oldfiich
Nov˘. V‰ím ostatním Skála znovu doká-
zal, Ïe opereta je nejenom schopná kon-
kurovat muzikálu, ona mÛÏe b˘t i mno-
hem lep‰í.

Jednoduchouãk˘ pfiíbûh: Klá‰terní var-
haník Célestin (Igor Ondfiíãek nebo Milan
Nûmec) se jako Floridor vûnuje na zapfie-
nou i bezboÏnému Ïánru. Vzdûlává i cho-
vanku Denisu (Radka Coufalová, Johana
Gazdíková), vedenou ve zboÏnosti a poko-
fie k manÏelství, nejradûji ov‰em podle pfiá-
ní Matky pfiedstavené (Irena Konvalinová,
Eva Gorãicová) rovnou s pánembohem.

V Denise najde Célestin nechtûnû
skvûlou „náhradnici“ za vzpurnou subretu
Corinnu (Pavla Vitázková, Jana Musilo-
vá). Nová hvûzda zvolí jméno Mam’zelle
Nitouche. V‰echno je to pohádkové, ve-
selé i policejnû elitnû natvrdlé, tfieba v po-
stavû majora de Chateau-Gibuse (Zde-
nûk Junák, Jan Apolenáfi).

UÏ v˘ãet obsazení je zárukou jak pro-
fesionálnû dokonalé v˘kony mohou divá-
ci ãekat. Premiéroví Coufalová, Konvali-
nová, Ondfiíãek, Junák - to je brilantní glo-
rifikace Ïánru. A k nim se fiadí dal‰í.
Zmíním se aspoÀ o pohrávání si s tenoro-
v˘mi superv˘‰kami Petra Brychty...
Nebojme se operety

Brnûnská „Nitu‰ka“ je dokonalou, zá-
bavnou podívanou, aniÏ se kritik musí rdít
za mhoufiení oãí - vÏdyÈ je to opereta. Ze
Skály vyrostl mistr Ïánru. Nejenom
schopností vtisknout inscenaci pfiesn˘

rytmus, tempo, pohyb, styl, fiád...
Lidem nevûfiícn˘m pfiipomenu

je‰tû reÏisérova Brouka v hlavû
v MdB. Vstoupil do uãebnic fra‰ky
pfielomu tisíciletí. Do toho nového

se s Gustavem Skálou srdnatû a s nej-
vy‰‰í známkou jakosti probila také opere-
ta.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 11. 6. 2008

ARGENTÍNSKA KOMÉDIA V BRNE
Vlastne si nie som ist˘, ãi ãierna ko-

média, ktorá mala v apríli premiéru
v Mestskom divadle v Brne je skutoãne
komédiou. Diváci sa smiali - to áno. Ale
v podvedomí kaÏdého urãite zostali ne-
zodpovedané otázky o ºudskom súÏití
a o hodnotách, ktoré v nás sú.

Príbeh súãasného argentínskeho dra-
matika je jednoduch˘: Manuel, hráã v or-
chestri „Opilecká úderka“ a povoláním
pedikér (Erik Pardus), odrazu príde na to,
Ïe sa k nemu z hrobu vrátila jeho ener-
gická mama Fanny (Zdena Herfortová),
aby sa mu plietla do Ïivota. Ako v správ-
nej „duchárine“ vidí a poãuje ju iba on, za-
tiaº ão dal‰í protagonisti, napríklad jeho
nastávajúca Dolly (Jana Musilová) mamu
nevidí. To je dostatoãne siln˘ zdroj komic-
k˘ch situácií, nedorozumení, najmä ak
s Fanny zo záhrobia prichádzajú aj pria-
telia, takpovediac „spolunoclaÏníci“ z cin-
torína.

Na prv˘ pohºad zábavná konverzaãka
v sebe ukr˘va aj hlb‰ie rozmery. A kladie

NAPSALI O NÁS
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otázky, nad ktor˘mi obãas stojí za to sa
zamyslieÈ. Ako vlastne Ïijeme medzi svo-
jimi príbuzn˘mi, priateºmi? V‰ímame si
dostatoãne jeden druhého? Je na‰a em-
patia skutoãná a úprimná?

Okolo Manuela sú jeho spoluhráãi
z orchestra. NajbliÏ‰í mu je Anibal (Igor
Ondfiíãek). Ako jedin˘ sa snaÏí skutoãne
pochopiÈ priateºa. Ale v „duchárine“, ktorá
sa na javisku odohráva, to nie je jedno-
duché.

Inscenáciu Vrátila sa v jednu noc na-
‰tudoval v Brne ako hosÈ bratislavsk˘ he-
rec, reÏisér a pedagóg Emil Horváth. Bola
to urãite dobrá voºba. Podobne, ako na-
príklad Zdenûk âernín, aj Emil Horváth
vychádza zo svojich bohat˘ch hereck˘ch
skúseností a jeho réÏia je na herectve za-
loÏená. V inscenácii dal dostatoãn˘ pries-
tor Herfortovej aj Pardusovi, aby to „roz-
balili“. A oni sa svojej príleÏitosti naozaj
chytili. Ak by sa nám aj zdala Rovnerova
hrá tak trochu jednoduchá, prvoplánová,
táto herecká dvojica dala jej vyzneniu na
brnianskom hlb‰í rozmer.

Na scéne hrá „‰mírack˘“ orchester
„Opilecká úderka“. Scénickou hudbou po-
tom dokresºuje z pozadia inscenáciu. Aj
to pomáha kompaktnosti hry, ktorá je, mi-
mochodom, napísaná trochu neucelene.
Ale to, ão z nej urobil reÏisér Horváth
s cel˘m súborom, sa môÏe oznaãiÈ za
skutoãn˘ úspech. A zasa bude kasa diva-
dla plná. PretoÏe komédií, na ktor˘ch sa
divák môÏe úprimne zasmiaÈ, nikdy nie je
dosÈ.

doc. Peter Stoliãn˘, 
ArtD., 20. 4. 2008

·ËASTNÉ DIVADLO, 
KTERÉ MÁ HERFORTOVOU 
A PARDUSE
Ti dva záfií spolu v inscenaci 
Vrátila se jednou v noci 
Argentince Eduarda Rovnera

·Èastné divadlo, které má dvû prvo-
tfiídní hvûzdy stfiedního vûku. Brnûnské
Mûstské divadlo se jimi chlubit mÛÏe.

Zdenou Herfortovou a Erikem Pardusem,
nositeli Thálie i RadokÛ. Potkali se v in-
scenaci Emila Horvátha Vrátila se jednou
v noci Argentince Eduarda Rovnera.

Oba získali svá ocenûní za vladafie.
První za AlÏbûtu Anglickou, druh˘ za ca-
ra Pavla I.

Rovner má âesko rád. Pfiijel uÏ na
Lipusovu ãeskou premiéru do Ostravy. Po
uvedení v Brnû to ale nevydrÏel, vystoupil
na jevi‰tû a pravil: „Autor obvykle nepro-
hla‰uje inscenaci za je‰tû lep‰í neÏ to, co
napsal. U vás tomu tak je.“
Za Ïidovsk˘mi moudry

Zajisté velk˘ podíl na tom má herec
a reÏisér Slovenského národného divadla
Horváth, kter˘ se vyvaroval, aby z Fanny
Sternové, zemfielé matky nepfiíli‰ zdárné-
ho synka Manuela, a z jejích hfibitovních
druhÛ dûlal zombie. Vrátí se zkrátka jed-
noho dne na svût, aby se pokusila synka
napravit.

Oã ménû zavádûjících efektÛ, o to víc
Ïidovského humoru, kter˘m RovnerÛv
mistrovsky napsan˘ text i v ãeském pfie-
kladu Ivory Rodrigueze sr‰í. A on ke v‰e-
mu Manuel má pfied svatbou s Dolly, pro-
boha, katoliãkou...

Zaãíná to Opileckou úderkou, tako-
vou, fieknûme, swingovou kapelou, a po-
tom uÏ v‰echno bûÏí jako na drátkách.

Bavil by Rovner v Brnû ménû, kdyby
se naprosto na doraz na jevi‰ti nerozdá-
vali Herfortová s Pardusem. Jejich v˘ko-
ny, to je pastva pro oãi a u‰i, pfiitom divák
nemá jinou moÏnost neÏ je ocenit potles-
ky na otevfiené scénû.

Ze spoluhráãÛ dostali nejvût‰í prostor
Jana Musilová (Dolly), která herecky do-
zrála k dráÏdivé plnokrevnosti, a ãlenové
z Úderky Anibal a Julio, Igor Ondfiíãek
a Zdenûk Bure‰. Neztrácejí se ani umrlci
Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva Jelínková
a rozmarn˘ duch serÏanta Chirina Josef
Jurásek.
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Nikdy nejsme sami
Pochvala programu. Jako vÏdy v MdB

je v nûm v‰echno a tentokrát navíc ex-
kurs do dûjin Argentiny. Lépe nám umoÏ-
ní pochopit tfieba i Ïidovské souvislosti.

Je‰tû nûco nad dosavadní inscenace
Vrátila se jednou v noci (Ostrava, Praha)
má ta brnûnská. ZÛstalo místo i na jímavé
zamy‰lení, v nûmÏ vzná‰í se v povûtfií
Skácelovo: Stále jsou na‰i mrtví s námi /
a nikdy vlastnû nejsme sami...

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 3. 5. 2008

P¤EKVAPENÍ JEDNÉ NOCI
Tragikomedii souãasného autora
Eduarda Rovnera Vrátila se jednou v no-
ci uvádí Mûstské divadlo Brno v reÏii
Emila Horvátha. Inspiraãním zdrojem hry
byl Argentinci ruského pÛvodu (jeho
pfiedkové byli Îidé z KI·INùVA) vlastní
pocit - deset let po své smrti se mu zjevi-
la matka a vyzvala ho, aby jí pfiestal vyãí-
tat ústrky a neúspûchy v Ïivotû a nechal ji
odpoãívat v pokoji. 

Dûj hry nabízí dvû roviny, svût Ïiv˘ch
a mrtv˘ch. Vypráví pfiíbûh svobodného Îi-
da Manuela Sterna, kter˘ pravidelnû do-
chází ke hrobu své matky a vypráví jí u-
dálosti minul˘ch dní a hodin, pfiiãemÏ se jí
snaÏí líãit vûci tak, jak by je ona chtûla
sly‰et. AÏ jednou se podfiekne, Ïe se bu-
de Ïenit. Matka okamÏitû Ïádá ducha
o moÏnost vstupu do svûta Ïiv˘ch a ne-
ãekanû pfiekvapuje syna doma. Opût se
stává synovou pfiísnou patronkou a dohlí-
Ïitelkou, ale s tím, Ïe jedin˘, kdo ji vidí
a sly‰í, je Manuel. Rozbíhá se tak smûsi-
ce humorn˘ch situací a zápletek.

Zesnulou matku Fanny ztvárÀuje
Zdena Herfortová, pro niÏ je tato role
bezesporu jednou z jejích Ïivotních.
Hereãka brilantnû rozehrává rozmanité
polohy role a vkládá do ní svÛj nezdoln˘
temperament. Role syna byla svûfiena
Eriku Pardusovi, kter˘ je Herfortové sv˘m
osobit˘m a vynikajícím v˘konem skvûl˘m
hereck˘m partnerem. I on podává jeden

ze sv˘ch nejlep‰ích v˘konÛ a potvrzuje,
Ïe oprávnûnû patfií mezi souãasnou he-
reckou ‰piãku. V leto‰ním roce se mu do-
stalo hned nûkolika ocenûní - získal cenu
za mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon (drama
Jáma lvová) a nominace na Thálii a cenu
Alfréda Radoka. V dal‰ích rolích zmínû-
n˘m skvûle sekundují Igor Ondfiíãek,
Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Slovenskému herci a reÏisérovi Emilu
Horváthovi se podafiilo vytvofiit divokou
napínavou tragikomedii (hraje se v pfie-
kladu Ivory Rodrigueze) s ponûkud neob-
vykl˘m tématem i vlastním propojením
svûta Ïiv˘ch a mrtv˘ch. Hra je prosta
hfibitovní ponurosti a smutku a nabízí za-
my‰lení nám Ïiv˘m - nad na‰imi Ïivoty,
postupy, úspûchy i neúspûchy. Sv˘m
zpÛsobem upozorÀuje, Ïe bychom se
k vlastnímu Ïivotu mûli postavit sami za
sebe a vydobít si a obhájit své místo v Ïi-
votû i pfied sv˘mi nejbliÏ‰ími. Jednoduchá
v˘prava inscenace je dílem Petera âane-
ckého, hudba Petra Mankoveckého a tex-
ty písní napsal Pavel Cmíral.

Iveta Macková, Kult, ãerven 2008

KOMEDIE NA H¤BITOVù
Argentinsk˘ autor svûtového vûhlasu

Eduard Rovner pfiijel do Brna, aby pfied-
stavil na jevi‰ti Mûstského divadla Brno
jednu ze sv˘ch nejúspû‰nûj‰ích divadel-
ních her „Vrátila se jednou v noci“. Hra je
to zábavná s ponûkud zvlá‰tní komikou -
odehrává se vût‰inou mezi náhrobními
kameny na hfibitovû, coÏ v JiÏní Americe
není tak zvlá‰tní, vÏdyÈ „patfií k mravÛm
JihoameriãanÛ“ slavit v˘znamné svátky
se sv˘mi zemfiel˘mi na hfibitovû, tfieba
pofiádat zde pikniky a nechat k tomu vy-
hrávat celé kapely populárních muzikan-
tÛ.

Rovner, Argentinec Ïidovského pÛvo-
du s kofieny v moldavském Ki‰inûvû je ar-
gentinskou atmosférou plnû prodchnut
a zdobí jí jevi‰tû v plné mífie. Jeho hra
proto nadchla diváky v Americe, ale o-
kouzlila publikum i v mnoha státech

30

Pokraãování ze strany  27



Evropy, i jeho pohled na svût lidí a jejich
smû‰né starosti. Psal ji cel˘ch osm let,
ale její premiéra roku 1993 mu pfiinesla
snad nejprestiÏnûj‰í cenu Latinské
Ameriky „CASA DE LAS AMÉRICA“ a fia-
du dal‰ích. Ozdobila jej uspokojením
z tvÛrãí práce a dostatkem prostfiedkÛ,
aby se mohl vûnovat tvÛrãímu psaní.
Dnes má na svém kontû jiÏ více neÏ tfiicet
her. Uãí i na Národní ‰kole dramatického
umûní na Fakultû filozofie a humanitních
vûd v Buenos Aires.

Mûstské divadlo Brno uvedlo hru
„Vrátila se jednou v noci“ jako svou po-
slední premiéru leto‰ní 63. sezony
v hvûzdném obsazení. Vedle laureátÛ
Zdeny Herfortové a Erika Parduse úãin-
kovali Jana Musilová, Igor Ondfiíãek,
Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil,
Eva Jelínková, Josef Jurásek a dal‰í.
Nelehkou reÏii zvládl reÏisér a vynikající
herec ND Bratislava Emil Horváth.
Vedení MD Brno opût dokázalo najít spoj-
nici mezi dvûma blízk˘mi slovansk˘mi
kulturami.

O dûji hry psát netfieba, sami se jistû
pfiesvûdãíte, o co jde. Jen závûrem - ob-
jevné divadelní pfiedstavení bylo i zábav-
nou veselohrou.

Milo‰ Hudec, Echo, 22. 5. 20008

„âETNÍK“ SBÍRÁ CENY 
ZA VELKÉ DIVADLO

Televizní publikum zná herce Erika
Parduse jako stráÏmistra Zahálku z ús-
pû‰ného seriálu âetnické humoresky.
Brnûn‰tí diváci ale vûdí, Ïe ho nenajdou
na „pátraãce“, ale na scénû zdej‰ího
Mûstského divadla. Hraje tu od roku
1982, tedy neuvûfiiteln˘ch 26 sezon. Ta
poslední pro nûj byla nejúspû‰nûj‰í ales-
poÀ podle divadelních odborníkÛ.

Letos v únoru na slavnostním zaháje-
ní festivalu âeské divadlo 2008 v praÏ-
ském Divadle Na Vinohradech získal ce-
nu za mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon v roli
Arthura Kirsche v Mittererovû dramatu
V jámû lvové. V bfieznu pak získal nejprve

Cenu Alfréda Radoka v kategorii MuÏsk˘
hereck˘ v˘kon za roli cara v dramatu
Smrt Pavla I. od Dmitrije MereÏkovského.
Hra o dvojí tváfii nemilovaného syna
Katefiiny Veliké si vyslouÏila je‰tû dal‰í
dvû ceny - za hudbu Vladimíra Franze
a v kategorii Inscenace roku. Mimofiádné
ztvárnûní Pavla I. nezÛstalo bez odezvy
ani u ãlenÛ Herecké asociace, která udû-
luje Ceny Thálie. A Erik Pardus si ‰el
koncem bfiezna pro dal‰í trofej.

K zisku cen mu 10. dubna progratulo-
val a za popularizaci brnûnské kulturní
scény osobnû podûkoval brnûnsk˘ pri-
mátor Roman Onderka.

Zuzana Gregorová, 
Brnûnsk˘ Metropolitan, kvûten 2008

MICHAEL KUNZE S PRAHOU V SRDCI
Je autor nûmeck˘ch textÛ vût‰iny muzi-
kálÛ Andrewa Lloyda Webbera. Se
Sylvesterem Levayem napsal nejúspû‰-
nûj‰í nûmeck˘ muzikál v‰ech dob,
Elisabeth.

V listopadu roku 2002 se stal po 68 le-
tech druh˘m rodákem z Prahy (po auto-
rovi slavné operety Rose Marie Rudolfu
Frimlovi), jehoÏ dílo se hrálo na newyor-
ské Broadwayi. ·lo o dnes uÏ kultovní
muzikál Ples upírÛ.

Myslíte si, Ïe nûkdy bude nûjak˘ vá‰
muzikál také uveden v âeské republice?

Pevnû v to doufám. S Mûstsk˘m diva-
dlem Brno, které by mûlo nûkter˘ z m˘ch
muzikálÛ v pfií‰tích letech uvést, uÏ jed-
náme.

Které va‰e souãasné dílo byste dopo-
ruãil ãesk˘m divákÛm?

Od 20. dubna se hraje v Berlínû mÛj
nejúspû‰nûj‰í muzikál Elisabeth, kter˘ vi-
dûlo témûfi osm milionÛ divákÛ. Vypráví
pfiíbûh manÏelky císafie Franti‰ka Josefa
I. AlÏbûty zvané Sisi. A milovníci roman-
tick˘ch detektivních pfiíbûhÛ nechÈ se
v záfií pfiijedou podívat do Vídnû na krimi-
muzikál Rebecca, kter˘ jsme se skladate-

31

Pokraãování na stranû 34



S Karlem Jansk˘m 
v dramatu V jámû lvové, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Evelínou Jirkovou
a Martou Ondráãkovou 

v komedii Poprask na Lagunû, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Jakubem Uliãníkem 
v dramatu 

NovomanÏelské apartmá, 
reÏie: Stanislav Mo‰

S Janem Apolenáfiem 
v muzikálu 
Jáno‰ik aneb Na skle malované, 
reÏie: Stano Slovák

S Oldfiichem Smyslem 
v podobenství 
Labyrint svûta a ráj srdce, 
reÏie: Ale‰ Bergman

S Igorem Ondfiíãkem 
a Petrem Gazdíkem 

v dramatu V jámû lvové, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Dá‰ou HlavoÀovou 
v komedii Slamûn˘ klobouk, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Martinou Severovou v muzikálu 
Jáno‰ík aneb Na skle malované, 
reÏie: Stano Slovák



SALON MdB LENKA JANÍKOVÁ
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S Jakubem Uliãníkem 
v dramatu 

NovomanÏelské apartmá, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V podobenství 
Labyrint svûta a ráj srdce, 
reÏie: Ale‰ Bergman



lem Sylvestrem Levayem napsali na mo-
tivy stejnojmenného románu spisovatelky
Daphne de Maurier a filmu Alfreda
Hitchcocka.

Kvûty, 22. 5. 2008

BRNùNSK¯ CHODNÍK SLÁVY 
JE ZAS DEL·Í

Sedm nov˘ch jmen a ãtrnáct dlaní
vãera vpodveãer roz‰ífiilo chodník slávy
pfied Mûstsk˘m divadlem Brno. Do beto-
nov˘ch ãtvercÛ otiskli své dlanû napfiíklad
herci Erik Pardus, Radka Coufalová ãi
Jan Apolenáfi. Atrakci rozmnoÏili také re-
Ïisér Zdenûk âernín, hudební skladatelé
Petr KofroÀ a Vladimír Franz nebo foto-
graf Jef Kratochvil. Právû Kratochvila
pfied osmi lety napadlo zopakovat proslu-
l˘ americk˘ Walk of Fame v Lidické ulici
v Brnû. 

(mlk), MF Dnes, 6. 5. 2008

PO DLANÍCH SE BUDE ·LAPAT 
I VE DVO¤E
Pûtadvacet ‰títkÛ se jmény a dvakrát víc
oti‰tûn˘ch dlaní minou od vãerej‰ka ko-
lemjdoucí pfied Mûstsk˘m divadlem
v Brnû.

Atrakci, kterou inspiroval ãtvrtkilomet-
rov˘ chodníkov˘ pomník lemující Holly-
wood Boulevard v Los Angeles, v‰ak na
Moravû berou její organizátofii pfiedev‰ím
jako svéráznou legraci neÏ opiãení se po
velkém svûtû. „Na prvním místû je to re-
cese. Tyto kachle jsou v‰ak i na‰ím podû-
kováním v˘znamn˘m umûlcÛm,“ glosuje
smysl podniku fieditel divadla Stanislav
Mo‰a.

Ostatnû ke jménÛm více neÏ dvou ti-
síc pûticíp˘ch hvûzd v kalifornské metro-
poli má Brno uÏ jen poãtem daleko. I tak
se bude tato atrakce rozrÛstat. Mo‰a mlu-
ví o tfiech adeptech, ktefií pfií‰tí rok znovu
pokleknou do ãerstvého betonu a zabofií
do nûj dlanû. Vãera to byli herci Erik
Pardus ãi Radka Coufalová, v pfií‰tí sezo-
nû se k nim pfiidají Petr ·tûpán ãi Jitka

âvanãarová. „Pfied divadlem uÏ není mís-
to. Chodník bude pokraãovat ve vnitfiní
dvoranû a povede aÏ k nové hudební
scénû,“ prozradila mluvãí divadla Lucie
Brouãková. VÛbec poprvé své dlanû o-
tiskli v záfií roku 2000 muzikáloví herci
Alena Antalová, Petra Jungmanová,
Markéta Sedláãková a doyenové souboru
a ãinoherní umûlci Zdena Herfortová,
Zdenûk Junák, Karel Jansk˘, Jifií Tomek
a Ladislav Koláfi.

Brnûnsk˘ Chodník slávy tvofií dlaÏdice
ze speciální smûsi betonu, skelného vlák-
na a pryskyfiice. Málokdo ví, Ïe ocenûní
umûlci své prstíky nofií do betonu nadva-
krát. Poprvé pfied zraky vefiejnosti pfii
slavnostním ceremoniálu. Tento otisk je
podle ‰éfa údrÏby Michala Koãiãky nane-
ãisto: „Pak to celé je‰tû opakujeme v zá-
kulisí se speciální hmotou, která zasychá
do dvaceti minut, coÏ bûÏn˘ beton neu-
mí.“ Za to, Ïe mají brnûnské herecké
hvûzdy dlanû u‰pinûné, je ãeká svérázná
satisfakce. Mohou si sami zvolit barvu
své kachle.

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 6. 5. 2008

DVANÁCTÁ ROâENKA 
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO

Je potû‰itelné, Ïe roãenky Mûstského
divadla Brno se staly jiÏ tradicí. Navazují
na v˘znamnou publikaci divadelního re-
cenzenta a teatrologa Zdenka Srny
s podtitulem „Svûdectví diváka, recen-
zenta, kritika a historika o Ïivotû jedné di-
vadelní scény.“ Roãenka, v pofiadí jiÏ dva-
náctá, stejnû jako v‰echny pfiedcházející,
je dokonale v˘tvarnû zpracována a dopl-
nûna v˘teãn˘mi fotografiemi Jefa
Kratochvila a Tina Kratochvila ze zkou-
‰ek inscenací, spoleãensk˘ch setkávání,
umûleck˘ch zájezdÛ domácích i zahra-
niãních a dal‰í ãinnosti této ojedinûlé br-
nûnské scény. Jsou zde i podrobné zábû-
ry v kapitole kalendárium Mûstského di-
vadla Brno v sezonû 2006/2007.
Roãenka seznamuje ãtenáfie s inscena-
cemi, ãleny souboru, hosty jednotliv˘ch
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inscenací, recenzemi a úspûchy domácí-
mi i zahraniãními.

V publikaci je uveden pfiehlednû re-
pertoár v sezonû 2006/2007, stále uvádû-
né hry s daty premiér a poãtem repríz, dá-
le Kalendárium Mûstského divadla, které
seznamuje ãtenáfie s událostmi tohoto
období, a seznam zamûstnancÛ i exter-
ních spolupracovníkÛ. Publikaci na krás-
ném kfiídovém papíru vydalo samo diva-
dlo v ãele s fieditelem Stanislavem Mo‰ou
a dal‰ími spolupracovníky - dramaturgem
Janem ·otkovsk˘m a grafikem Jakubem
Stejskalem. Autory jednotliv˘ch pojedná-
ní a recenzí jsou teatrologové, publicisté,
recenzenti a kritici: David Drozd, Patrick
Fridrichovsk˘, Josef Herman, Petr
Christov, Jifií P. KfiíÏ, Vít Závodsk˘, Lenka
·aldová, Tomá‰ Hejzlar, Vladimír âech,
Peter Stoliãn˘ a Mojmír Weimann, ktefií
jednotlivé inscenace pfiibliÏují, hodnotí
a analyzují. Tfiísouborné divadlo, které
hraje na dvou scénách, uvedlo v sezonû
2006/2007 243 pfiedstavení na âinoherní
scénû, 179 pfiedstavení na Hudební scé-
nû, 50 pfiedstavení v âeské republice
a 47 v zahraniãí.

Mûstské divadlo Brno je umûlecká in-
stituce, která hledala, nalezla a dotvofiila
umûleck˘ proces, kter˘ se projevuje v˘-
teãn˘mi inscenacemi. Vdûãní diváci oce-
Àují tuto svébytnou brnûnskou scénu s je-
jími neopakovateln˘mi inscenacemi, kte-
ré vÏdy pfiiná‰ejí radost, potû‰ení a nád-
hernou atmosféru.

Eva ·lapanská, Kam-pfiíloha, ã. 5 2008

ZA PRAHU KULTURNÍ...
Od poãátku devadesát˘ch let volali

a dodnes volají divadelníci po legislativ-
ním nastavení takov˘ch podmínek, ve
kter˘ch by bylo moÏno kontinuálnû pûsto-
vat ãeskou divadelní kulturu.

Dodnes neexistuje ani divadelní zá-
kon o neziskov˘ch organizacích a ani
systém tolik potfiebného vícezdrojového
financování, kter˘ by, nejenom Ïe zabez-
peãil odpovídající materiální úroveÀ pro

práci divadel, ale stal by se (v návaznos-
ti napfiíklad právû na divadelní zákon)
i jednoznaãn˘m principem pro existenci
jednotliv˘ch divadelních institucí bez vaz-
by na tu stávající politickou reprezentaci
a z toho vypl˘vajících nebezpeãí, která se
v poslední dobû v plné mífie projevila
v Praze.

ZpÛsob, kter˘m souãasná praÏská
radnice rozhodla o transformaci jejich di-
vadelní sítû je, bohuÏel, pfiíkladnou ukáz-
kou neomalenosti politické moci, která
jedná bez dialogu s odborníky a svou ka-
tastrofálnû neodbornou krátkodobou vizí
zpÛsobuje nezvratitelné ‰kody v oblasti
divadelního umûní. Jak˘koliv ãistû ekono-
mick˘ pragmatismus je v oblasti umûní
zcela pom˘len˘.

Divadla, filharmonie a v˘stavní sínû
nevydûlávají jen skrze vstupné. JiÏ dávno
bylo spoãítáno, Ïe jedna koruna vloÏená
do kultury v na‰í zemi generuje více neÏ
dvou a pÛl násobek zisku v jin˘ch oblas-
tech: doprava, restaurace, hotely, kadefi-
nictví, odûvy, ‰perky. Národy neprodûlá-
vají na kultufie, ale na nekulturnosti!

Z tûchto hledisek povaÏují ãlenové
Mûstského divadla Brno situaci v Praze
za skandální i mimofiádnû nebezpeãnou,
a to nejenom ve vztahu k umûní, n˘brÏ
i ve vztahu k v˘konu moci v demokratické
spoleãnosti.

K zamy‰lení je fakt, Ïe na území mûs-
ta Prahy funguje, a pfiedev‰ím pro praÏ-
ské obecenstvo, celá fiada kulturních in-
stitucí - Národní divadlo Praha, Státní o-
pera Praha, âeská filharmonie - financo-
van˘ch kompletnû ze státních prostfiedkÛ
a tedy nezatûÏujících rozpoãet hlavního
mûsta. V Brnû, Ostravû, Plzni a dal‰ích
mûstech, podobné instituce financují pou-
ze ona samotná mûsta!

Stanislav Mo‰a, Brnûnsk˘ deník, 
7. 6. 2008
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ALEXANDRE DUMAS: T¤I MU·KET¯¤I
„...vciÈovali jsme se ve svém dûtství do jeho mu‰ke-
t˘rÛ a bojovali jsme po jejich boku. Tak jako oni slou-
Ïili jsme králi a rebelovali jsme proti kardinálovi, i my
chtûli jsme b˘t v hloubi du‰e a v tajném koutku
sv˘ch denních snÛ hrdiny neporaziteln˘mi, v‰emu 
odolávajícími, obratn˘mi, udatn˘mi, dobr˘mi.“

(Jan Skácel)

Autor Tfiech mu‰ket˘rÛ, nejãtenûj‰í, nejvydávanûj‰í
a nejpfiekládanûj‰í francouzské knihy v‰ech dob,
Alexandre Dumas star‰í (1802 - 1870), patfiil k ãel-
n˘m francouzsk˘m spisovatelÛm období romantis-
mu. Jeho mimofiádnû rozsáhlé dílo ãítá na tfii sta
svazkÛ zahrnujících dramata, komedie, romány, ce-
stopisy a pamûti. Nejprve se prosadil jako dramatik;
jeho historická hra Jindfiich III. a jeho dvÛr se stala
roku 1829 prvním romantick˘m dramatem, uvede-
n˘m vítûznû na jevi‰tû. Úspûch mûly i Antony, dra-
ma o byronovsky rozervaném jedinci, ãi melodrama-
tická VûÏ Nesleská. Silou Dumasov˘ch divadelních
her, rozbíjejících klasicistní formy a vyjadfiujících
pfies historické látky individuální i spoleãenské touhy
revoltující generace, byla jejich dramatiãnost, jíÏ au-
tor prokázal smysl pro zvlá‰tní podmínky jevi‰tního
úãinu. Koncem 30. let zaãalo psaním románÛ na po-
kraãování (le roman-feuilleton) druhé plodné období
Dumasovy tvorby. Byl-li Dumas dramatik pfieváÏnû
autorem historick˘ch her, nejinak tomu bylo s histo-
rick˘mi námûty i v jeho díle prozaickém. Podobnû ja-
ko v divadelních hrách kladl Dumas i ve sv˘ch histo-
rick˘ch románech  dÛraz na dobrodruÏn˘, napínav˘
pfiíbûh s efektními obraty v dûji a jiskfiiv˘mi dialogy.
Jeho cílem nebylo rekonstruovat minulost, ale vy-
tvofiit její pravdûpodobn˘ obraz spojením individuál-
ního osudu s velk˘mi dûjinami a vzbudit ve ãtenáfii i-
luzi, Ïe se pfiíbûh opravdu odehrál tak, jak je vyprá-
vûn. K nejslavnûj‰ím Dumasov˘m románÛm patfií
Hrabû Monte Christo, Královna Margot, Josef
Balsamo, Královnin náhrdelník, âern˘ tulipán a pfie-
dev‰ím Tfii mu‰ket˘fii a jejich volná pokraãování Po
dvaceti letech a Vikomt de Bragelonne.
Na svém nejslavnûj‰ím románu spolupracoval

Dumas s Augustem Maquetem, b˘val˘m profeso-
rem dûjepisu, kter˘ mu ãasto vyhledával historick˘
materiál a vytváfiel první varianty pfiíbûhÛ, jeÏ pak
Dumas obsáhle pfiepisoval a roz‰ifioval (teprve on
naplnil dûj Ïivotem a fantazií – koneãná verze i defi-
nitivní autorství náleÏelo jemu). Základní osnovu dû-
je pfievzali Maquet a Dumas z fingovan˘ch Pamûtí
pana D’Artagnana, kapitánporuãíka první roty krá-
lovsk˘ch mu‰ket˘rÛ, které byly ve skuteãnosti dílem
Courtilze de Sandras (vy‰ly ve tfiech svazcích roku
1700 v Leydenu). Na rozdíl od Courtilze de Sandras,
rozvinul Dumas ve svém románu úlohu mylady a tfií
mu‰ket˘rÛ, Athose, Porthose a Aramise,  ktefií mají
v Pamûtech pana d’Artagnana jen epizodní úlohu.
Spolu s d’Artagnanem je pov˘‰il na hlavní hrdiny a
novû k nim pfiidruÏil je‰tû jejich ãtyfii sluhy. Pokud jde
o motiv diamantového pfiívûsku, kter˘ tvofií v románu
jednu z hlavních epizod,  na‰el jej v jednom spise ve
své dobû v˘znamného spisovatele Pierra-Louis
Roederera. Také dobu, v níÏ se historie mu‰ket˘rÛ
odehrává posunul, a to hned o nûkolik desítek let
dozadu. 
Historické pozadí v‰ak tvofií  ve Tfiech mu‰ket˘rech
jen kulisu, pouh˘ dobov˘ kolorit, protoÏe Dumas ne-
vidí ve v˘znaãn˘ch osobnostech minulosti exponen-
ty velk˘ch dûjinn˘ch sil, ale postupuje naopak v du-
chu teorie mal˘ch pfiíãin, které mûly velké následky.
Líãí vûci tak, Ïe se anglická politika vzhledem
k Francii v dobû obléhání pevnosti La Rochelle jeví
v jeho podání jako následek milostné pletky lorda
Buckinghama a Anny Rakouské, jako epizoda pri-
vátního zápasu a rivality dvou zamilovan˘ch muÏÛ.
Rozhodující pro nûj je fantazie a improvizaãní leh-
kost, s níÏ upravuje události po svém. Více neÏ
o historickou vûrnost mu jde o zábavnost. Proto se
nezdrÏuje popisy ani niãím, co by mohlo brzdit spád
dûje. A navíc postoji a jednáním  titulních postav, o-
ponujících licomûrnosti, intrikám, hrabivosti a zbabû-
losti, pozvedá nad spletitou reálnou historií nelome-
né nadãasové hodnoty, které prostfiednictvím hrdinÛ
spl˘vají aÏ s m˘tem: ‰lechetnost, rytífiství, pfiátelství,
odvahu, optimismus i bujaré fanfarónství. I díky to-
mu jsou Tfií mu‰ket˘fii stále Ïivé dílo, které oslovuje
stále nové a nové generace ãtenáfiÛ a které podnû-
cuje také k nov˘m a nov˘m filmov˘m ãi divadelním
adaptacím. A paradoxnû jako lidové ãtení o své do-
bû vypovídají daleko více neÏ nûkterá tzv. seriózní
díla té doby. 
Na rozdíl od vût‰iny filmov˘ch a divadelních adapta-
cí drÏí se autofii nové dramatizace Hana Bure‰ová
a ·tûpán Otãená‰ek pfiísnû Dumasovy pfiedlohy ve
snaze vûrnû postihnout její jedineãn˘ styl, atmosfé-
ru i jemn˘ humor. Jako nûkdej‰í vá‰niví ãtenáfii ro-
mánu staví inscenaci pfiedev‰ím na svém prvotním
pocitu okouzlení z jeho ãetby, na dÛvûrném vztahu,
kter˘ si k bájn˘m hrdinÛm vybudovali v dûtství na
samém konci nadûjn˘ch let ‰edesát˘ch. V reÏii
Hany Bure‰ové, dramaturgii ·tûpána Otãená‰ka,
na scénû Davida Marka a v kost˘mech Samihy
Maleh za doprovodu hudby Beatles hrají Michal
Isteník (D’Artagnan), Igor Ondfiíãek (Athos), Petr
·tûpán (Porthos), Jaroslav Matûjka (Aramis), Eva
Jedliãková (Konstance Bonacieux), Pavlína
Vitázková (Mylady), Ladislav Koláfi (Richelieu),
Viktor Skála (Ludvík XIII.), Alena Antalová (Anna
Rakouská), Josef Jurásek (De Tréville), Jan Mazák
(Planchet) a dal‰í. Premiéra na âinoherní scénû
probûhne 13. záfií.

·tûpán Otãená‰ek

36

Alexandre Dumas 
v olejomalbû pfiipisované

Honoré Daumierovi


