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Vítûzné osobnosti ankety ãasopisu
BRNO BUSINESS Antalová Alena,
âvanãarová Jitka, Gazdík Petr,
Herfortová Zdena, Junák Zdenûk,
Kratochvil jef, Mo‰a Stanislav,
Pardus Erik pﬁevzali v ãervnu 2009
na slavnostní veãeﬁi v hotelu SANTON ocenûní, které dostali za svÛj
nepﬁehlédnuteln˘ podíl na rozvoji
a dobrém jménu mûsta Brna.
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dovolené, ‰kolní i divadelní prázdniny skonãily. Do na‰eho mûsta se
vrací bûÏn˘ mimoletní pracovní Ïivot, ke kterému jiÏ odedávna patﬁí i na‰e
pravidelné, témûﬁ kaÏdodenní, divadelní aktivity. Hrajeme, zpíváme, tanãíme, zkou‰íme pro Vás zcela nové, nikde jinde neuvedené inscenace a to
v‰e s lidmi, kteﬁí ve svém oboru patﬁí mezi nejlep‰í nejenom v na‰í zemi, ale
i v zahraniãí. (Onehdy jsem ãetl bonmot, Ïe b˘t drÏitelem, nebo alespoÀ nominantem nûjaké v˘znamné ãeské divadelní ceny, je bûÏn˘ standard ãlenÛ
na‰eho divadla.) V divadle sídlícím a fungujícím v na‰em mûstû jsou zamûstnáni zcela logicky pﬁeváÏnû absolventi brnûnské Janáãkovy akademie
múzick˘ch umûní. Obecnû se o absolventech této ‰koly i ‰kol podobn˘ch
hovoﬁí jako o umûlcích. Je to zcela (vzhledem k jejich nadání, talentu a nevídané dﬁinû) zaslouÏené, byÈ pﬁed tisíci lety ve starobylém ¤ecku ãi ¤ímû
nebyla ﬁemesla dûlena na umûlecká a ta jiná. V‰ichni byli ﬁemeslníky dobr˘mi, ãi ‰patn˘mi tak, jak to koneãnû známe i dnes. Samozﬁejmû, Ïe kdyÏ
ﬁemeslník, kter˘ je zároveÀ sluÏebníkem múz, ovládá svou profesi natolik, Ïe
pﬁi fascinující schopnosti spontánního propojení se svou osobitostí dokáÏe
své diváky - posluchaãe - ãtenáﬁe uchvátit natolik, Ïe podlehnou jeho umûní s velk˘m „U“, mÛÏeme mluvit o nûãem tak mimoﬁádném, Ïe nás pak asi
nenapadne slovo umûní v souvislosti s takov˘m v˘konem jakkoliv zpochybÀovat. Aby se v‰ak mohl kdokoliv s tímto oznaãením spojovat, musí na sobû tvrdû pracovat. Cel˘ Ïivot a od raného dûtství. Napﬁíklad v orchestru na‰eho divadla, v nûmÏ je zamûstnáno na 50 hráãÛ, není nikdo, kdo na svÛj
instrument nezaãal hrát jiÏ pﬁed desát˘m rokem svého Ïivota. Podobnû jako
ve sportu se v‰ak nelze pouze nûco nauãit a pak uÏ jenom pﬁedvádût dávno nabyté schopnosti. KaÏd˘ ví, Ïe sportovci nemohou polevit v tréninku, napﬁíklad Tiger Woods, Ïivá golfová legenda, dosahuje sv˘ch neobvykl˘ch v˘sledkÛ mimo jiné i kaÏdodenním desetihodinov˘m tréninkem. A stejné je to
i u tûch, kdo chtûjí úspû‰nû pÛsobit v umûleck˘ch profesích. Bez neustálého cviãení – tréninku, bez rozliãn˘ch odﬁíkání, není prostû vÛbec moÏné objevit se pﬁed Vámi – na‰ím obecenstvem.
A právû jako platforma pro divadelnû talentované lidi, kteﬁí na sobû rádi tvrdû pracují, a pro jejich obecenstvo jako místo stﬁetávání se lidí, kteﬁí baÏí po dobrém divadle, a tûch, kteﬁí jsou schopni ho provozovat, byla pﬁed pûti lety dokonãena Soudobá hudební scéna Mûstského divadla Brno a my
jsme ji mohli (4. ﬁíjna 2004) slavnostnû otevﬁít inscenací muzikálu Hair podle filmového scénáﬁe Milo‰e Formana. Za tûch pût let jsme zde uvedli 29
premiér, z nich 9 vÛbec pﬁed jak˘mkoli obecenstvem poprvé, tedy honosících se titulem svûtov˘ch, a 9 premiér ãesk˘ch, poprvé uveden˘ch na ãeském jevi‰ti. Dohromady nás od té doby nav‰tívilo 575.824 divákÛ celkem
v 931 pﬁedstaveních. KdyÏ si dnes vzpomenu na nûkteré „s˘ãky“, kteﬁí nám
(dodnes nevím proã) prorokovali neúspûch, jsem samozﬁejmû rád, Ïe nemûli pravdu, ale stále mû neopustila lítost nad skuteãností, Ïe kdyÏ se lidé
snaÏí uãinit nûco dobrého, musí se vÏdy najít nûkdo, kdo jim hází klacky pod
nohy. Samozﬁejmû v‰ak bylo tisícinásobnû více tûch, kdo nám a tím i mûstu
Brnu a jak se nakonec ukázalo i na‰í zemi, pomáhali tak, Ïe se dnes mÛÏeme chlubit nejenom jednou z nejmodernûj‰ích divadelních scén na svûtû,
ale i jejím okolím, ve kterém jsou vedle provozních prostor na‰eho divadla
i neb˘valé restaurace, kluby a bary pro na‰e náv‰tûvníky. Na leto‰ním festivalu Dokoﬁán pro hudební divadlo - Brno 2009 ﬁekl pﬁi na‰em oficiálním setkání umûleck˘ ‰éf divadla z Var‰avy (jejich v˘prava ãítala 130 lidí), Ïe si
mysleli, kdyÏ se vypravili do Brna, ve kterém nikdy pﬁedtím nebyli, Ïe jedou
do nûjaké hnusné (doslova!) tovární aglomerace mûstského typu, a jak jsou
nyní v ‰oku i uÏaslí z toho, kdyÏ vidí, jak vypadá a funguje ná‰ divadelní
komplex a jak nádherné je na‰e mûsto. A dal‰í radost jsem pak pocítil, kdyÏ
se u kulatého stolu, kde se se‰li ãe‰tí divadelní odborníci s novináﬁi, dramaturgy a reÏiséry, v‰eobecnû konstatovalo, Ïe do budoucna nelze rozvíjet
kvalitní muzikálové herectví bez moÏnosti pûstovat u t˘chÏ lidí i herectví ãinoherní. Vûzte, Ïe kolegové z na‰í zemû i ze zahraniãí povaÏují v˘sledky na‰í mnohaleté práce za pﬁíklad hodn˘ následování. (Prosím, to se nechlubím,
jen konstatuji pro na‰i spoleãnou radost.)
Tû‰íme se na na‰e nová spoleãná dobrodruÏství pﬁi záÏitcích z na‰ich
nov˘ch inscenací.
Za v‰echny své kolegy
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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S Petrem ·tûpánem
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Janem Mazákem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Igorem Ondﬁíãkem

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Alenou Antalovou,
Markétou Sedláãkovou
a Ivanou VaÀkovou

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

V muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

HOSTUJE ZUZANA MAURERY
S Janem Mazákem
a AlÏbûtou Renátovou
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

22. KVùTNA SLAVNOST MASEK
CELOMùSTSK¯ KARNEVAL
NA NÁMùSTÍ SVOBODY
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Îádná armáda nedokáÏe zastavit my‰lenku,
jejíÏ ãas právû nastal
Victor-Marie Hugo (26. února 1802,
Besançon – 22. kvûtna 1885, PaﬁíÏ) francouzsk˘
básník, prozaik, dramatik, esejista a politik,
vrcholn˘ pﬁedstavitel romantismu.
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Markéta Sedláãková,
Svetlana Slováková,
Ivana VaÀková

Svetlana
Slováková

Ivana VaÀková

Markéta
Sedláãková

Vojtûch Blahuta,
Milan Nûmec,
Ivana VaÀková,
Petr ·tûpán,
Markéta Sedláãková,
Radek Novotn˘,
Svetlana Slováková,
Jan Mazák,
Jaroslav Matûjka
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Stanislav Mo‰a,
Roman Onderka,
Ivana VaÀková

A. P. âECHOV

T¤I SESTRY
REÎIE: STANISLAV MO·A
PREMIÉRA 30. a 31. KVùTNA 2009

Zuzana Mo‰ová,
Hana Kratochvilová

Michal Istenik,
Andrea Kuãerová,
Stanislav Mo‰a,
Jiﬁí Závi‰, Petr ·tûpán,
Emil Koneãn˘

Foto: jef Kratochvil

Pavel Kunert, Radek Novotn˘, Jaroslav Matûjka, Milan Nûmec, Michal Istenik, Markéta
Sedláãková, Svetlana Slováková, Ivana VaÀková, Petr ·tûpán,
Lenka Janíková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta, Jakub Przebinda, Eva Jelínková
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LELKOVÁNÍ
LUBO·E
MAREâKA

s JANEM
MAZÁKEM

V muzikálu Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

JAN MAZÁK: ROZPLÁâE Mù TRAGÉDIE,
ALE I DOKONALOST NEBO KRÁSA
Do nové sezony vstupuje Jan Mazák s velkou rolí. A podle slov dvaapadesátiletého
herce moÏná i s tou zatím nejtûÏ‰í. V polovinû záﬁí se Mazák uvede jako cirkusov˘ ﬁeditel Caribaldi. Nezvyklá hra Síla zvyku od
Thomase Bernharda je hereck˘m i diváck˘m oﬁí‰kem. A nejde jen o nezvyklou
strukturu textu samotného. Posuìte ostatnû sami. Caribaldi si kdysi dávno usmyslel,
Ïe nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném
ãase SchubertÛv smyãcov˘ kvintet Pstruh.
A tak se uÏ dvaadvacet let snaÏí pﬁinutit

patﬁí k nejslavnûj‰ím evropsk˘m dramatikÛm 20. století. Jeho hry se od devadesát˘ch let hrají pomûrnû ãasto i u nás. V poslední dobû byla oceÀována napﬁíklad inscenace jeho textu U cíle v praÏském
Divadle Komedie (reÏie Arno‰t Goldflam),
v˘kon Daniely Koláﬁové v roli Matky byl
ocenûn Cenou Alfréda Radoka za rok 2004.
Za legendární je dnes povaÏována inscenace Divadelník v Divadle Na zábradlí, kterou
reÏíroval J. A. Pitínsk˘ s Martinem Hubou
v titulní roli. V roce 1999 obdrÏela taktéÏ
Cenu A. Radoka za inscenaci roku a za muÏsk˘ hereck˘ v˘kon.
Je záﬁí a zase o jeden divadelní rok
víc. Ten minul˘ ti pﬁinesl nominaci
na prestiÏní Radokovu cenu.
Promûnil ji nakonec Jaromír Dulava, i tak se chci zeptat. Byla to
úspû‰ná sezona nebo nikoliv?
Asi byla úspû‰ná. O Radokovi rozhoduje trupa
‰edesáti kritikÛ, z nichÏ to nominované
Zapomenuté svûtlo vidûlo zhruba deset. ·est
mi jich dalo hlas. A tak jsem si ﬁíkal, Ïe percentuálnû jsem na tom moÏná nejlíp. Mnû ale
o ceny vÛbec nejde.
A já se právû chtûl poptat, co pro tebe znamenají?

NENAHRADITELNÍ
Îongléra, Krotitele, Vnuãku a Klauna, kteﬁí
nemají k hudbû Ïádn˘ vztah, aby se nauãili
hrát na klavír, housle, violu a basu... Síla
zvyku je v‰ak také podle tvrzení divadla
o touze po absolutní dokonalosti, která je
v‰ak v nesluãitelném rozporu s banální,
v‰ední a poniÏující realitou.
Raku‰an Thomas Bernhard (1931 – 1989)
4
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Jak jsem ﬁíkal. Kdysi jsem dostal Cenu
Literárního fondu za inscenaci Zahraj to znovu,
Same v ostravském Divadle Petra Bezruãe.
Jinak mne zatím v‰echny ceny minuly.
Do Mûstského divadla Brno v posledních letech proudí mnoho cen. Není ti to líto?
Já cenám skuteãnû nepﬁikládám v˘znam, ale
kdybych nûjakou dostal, asi bych na‰tvan˘ nebyl.
V Zapomenutém svûtle hraje‰ slavného spisovatele Jakuba Demla. âetl jsi tﬁeba jeho
dílo, které bylo ãasto trnem v oku katolické
církvi?
Do zkou‰ení té nominované inscenace Divadla
u stolu jsem nemûl o Demlovi ani páru. Pak
jsem si pﬁeãetl samozﬁejmû Zapomenuté svûtlo. A je‰tû pozdûji na internetu Demlovu básnickou sbírku vûnovanou lidem a také kvûtinám
Moji pﬁátelé. Mapoval jsem si jeho Ïivot, pováleãné osudy. Byl to svérázn˘ ãlovûk a asi nebylo jednoduché se pohybovat v jeho pﬁítomnosti. Nebo se o nûj otﬁít. Pokud nûkdo upadl
v jeho nemilost, dokázal to pûknû schystat. Ale
víme, Ïe je ãasto velk˘ rozdíl mezi dílem a ãlovûkem, kter˘ ho tvoﬁí.
Herci mohou taky upadnout v reÏisérskou
nemilost. Stalo se ti to nûkdy?
To se mi stalo právû v Ostravû u BezruãÛ.
ReÏisér Josef Janík mi tehdy nabídl roli v surrealistické Weingartenovû hﬁe Léto. A já ji vrátil. I v té vyhrocené a avantgardní dramaturgii
mi to pﬁi‰lo aÏ moc. Já jsem konzervativní ãlovûk. Pan Janík mi potom pût let nedal zahrát,
i kdyÏ na nûj rád vzpomínám. Asi jsem to tehdy
nemûl dûlat, mnû to ale pﬁi‰lo jako zatûÏkaná
hra.
No ale kontroverzní hry Thomase Bernharda nepatﬁí k divácky a vlastnû ani herecky
pﬁíli‰ vstﬁícn˘m. Nyní jsi nepochyboval?
No není to Ïádná prÛzraãná
struktura. Nauãit se text Síly
zvyku je jako nauãit se tﬁi tisíce v˘kﬁikÛ. To je stra‰né.
Kdysi jsem si pﬁeãetl v‰echny Bernhardovy hry. Tento
titul mi pﬁi‰el ve srovnání
s ostatními texty je‰tû ten
nejhratelnûj‰í. Vûﬁím, Ïe reÏisérka Hana Bure‰ová dokáÏe z jakéhokoliv textu vytáhnout obsah, kter˘ je sdûln˘.
Zatím jsi dûlal ve v‰ech
Bure‰ové brnûnsk˘ch inscenacích. I tak. Bylo to
pﬁekvapení? A proã si
myslí‰, Ïe ti reÏisérka
Hana Bure‰ová pﬁiklepla
tak sloÏitou hlavní roli?
Se sv˘m manÏelem, drama-

turgem ·tûpánem Otãená‰kem, vidûli moje
Zapomenuté svûtlo a to obrovské trápení ãlovûka. Také Síla zvyku je o umûleckém trápení
a touze po dokonalosti. Tato témata jsou
v obou vzpomínan˘ch kusech podobná.
Bure‰ové inscenace získaly Mûstskému divadlu Brno nejedno ocenûní. Cítí herec tﬁeba dopﬁedu, Ïe je úãastníkem nûãeho mimoﬁádného, nûãeho, co bude posléze nûjak
dekorováno?
Já divadelní ceny zaãal reflektovat skuteãnû aÏ
teprve nedávno. A dopﬁedu situaci asi odhadnout opravdu nejde.
Dobﬁe. I tak zÛstaÀme u uznání. Od koho ti
dûlá nejvût‰í potû‰ení? Chválí tû tﬁeba tvoje
Ïena?
To uÏ se mi dlouho nestalo (smích). Moje Ïena
skrblí chválou. Jde snad jen o to, aby mi ﬁekli,
Ïe jsem byl dobr˘, lidé, od kter˘ch o to opravdu stojím.
Kteﬁí to tﬁeba jsou?
Já ale nemám na mysli konkrétní osoby. Nejde
jen o rodinné pﬁíslu‰níky ãi kolegy. Já se ale neodﬁíkám ani rozumné kritiky. Je‰tû se mi navíc
nestalo, abych si mohl stoprocentnû ﬁíct: Teì
jsem king a vítûz. KaÏd˘ v˘kon má je‰tû rezervy. Mne potû‰í, kdyÏ za mnou tﬁeba pﬁijdou na‰e paní uvadûãky a pochválí mû.
Hraje‰ v Divadle u stolu a je‰tû v Mûstském
divadle Brno, kde má‰ stálé angaÏmá. Kolik
to dûlá pro pﬁedstavu pﬁedstavení do mûsíce?
Pﬁed prázdninami jsem odehrál ãtyﬁiadvacet
veãerÛ. Dvacet vystoupení do mûsíce není nic
v˘jimeãného.
To je docela fu‰ka. Pﬁipravuje‰ se na nûkterá pﬁedstavení nûjak speciálnû? Má‰ nûjaké
herecké rituály?
Ze zkou‰ky Síly zvyku,
v reÏii Hany Bure‰ové

5
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S Víktorem Skálou
v dramatu Arkádie,
reÏie: Roman Polák

Tak to nemohu ﬁíct. MoÏná si víc neÏ dﬁív musím pﬁed pﬁedstavením zopakovat text.
V dramatu V jámû lvové ses objevil jen jako
dvojník Erika Parduse, kter˘ hrál hlavní roli.
Není to frustrující b˘t tﬁeba na jevi‰ti jen do
poãtu závûreãnému fóru ze zdvojen˘ch postav a dûlat nûkomu jenom jeho stín?
Bral jsem, co je v˘hoda a co ne. KdyÏ jsem vidûl jeho mimoﬁádnû nároãn˘ scénáﬁ a kvantum
textu, byl jsem moÏná i rád, Ïe to nespadlo na
mne. Navíc reÏisér si to tak vybral a je to. Mû
osobnû to nijak neuráÏelo, ani se mne to nedotklo.
No co se t˘ãe obtíÏnosti zvlá‰tnû strukturovaného textu, tak myslím nyní na Erika
Parduse. Uãit se tûch tﬁi tisíce Bernhardov˘ch v˘kﬁikÛ asi nebylo také zrovna nejsnaz‰í...
V mé roli kolikrát chybí logická linka. Text je
pﬁer˘van˘. Text je bez interpunkce. Ver‰e se
rozpadají a my ho vlastnû po svém dotváﬁíme.
Bernhard to moÏná myslel tak, Ïe jeho text je
kostra, na kterou musí aÏ divadelní tvÛrci navûsit svoje jiné maso.
Je to tﬁeba zatím nejtûÏ‰í scénáﬁ, se kter˘m
jsi pracoval?
MÛÏu ﬁíci, Ïe ano. Chodím po divadle a pláãu,
jak stra‰n˘ text se musím uãit. Na druhou stranu v‰em ﬁíkám, Ïe jestli zvládnu tohle, bude pro
mne v‰e ostatní uÏ jenom brnkaãka. Text je ale
skuteãnû tûÏce straviteln˘, a tak i kdyÏ se ho
nauãím dokonale a sebelíp ho zvládnu, nebude
mnoha lidem po chuti.
Ale snad nám pomÛÏe i humor, kter˘ je ve hﬁe
obsaÏen.
Jak se ãlovûk blíÏí takovému textu?
Asi jsem to s Hankou Bure‰ovou, se kterou si
dobﬁe rozumíme i mimo divadlo, analyzoval
6

stejnû. Text to moÏná není ani tak nároãn˘ co do délky, jako do struktury.
LeÏím v nûm. Kdybych jiné roli vûnoval
tolik ãasu jako Caribaldimu, uÏ bych ho
dávno umûl. Nejlíp se mi asi uãí ráno po
probuzení, kdy je hlava taková ãerstvá.
NesnaÏím se to nadupat, spí‰ to pﬁirozenû pﬁijmout jako celek.
Dûj Síly zvyku se odehrává v maringotce cirkusového ﬁeditele Caribaldiho. Ten si kdysi dávno usmyslel, Ïe
nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném ãase SchubertÛv smyãcov˘
kvintet Pstruh. A tak se uÏ dvaadvacet let snaÏí pﬁinutit Îongléra,
Krotitele, Vnuãku a Klauna, kteﬁí nemají k hudbû Ïádn˘ vztah, aby se nauãili hrát na klavír, housle, violu a basu... Dûlal bys nûco podobného tﬁeba
v osobním Ïivotû?
Nedûlal. Já to totiÏ dûlám. Furt pﬁece
buzeruju své dítû i Ïenu, aby nûco dûlali, nebo
naopak ne. Mám pocit, Ïe v té Caribaldiho
prchlivosti, v tûch jeho neustál˘ch v˘kﬁicích
a permanentní nasranosti se tomuto hrdinovi
podobám. Hanka Bure‰ová mû zná jako ãlovûka, a tak zﬁejmû vûdûla, proã mne obsadila.
Jak˘ má‰ vztah k hudbû? Ovládá‰ nûjak˘
hudební nástroj?
BohuÏel na nic nehraju. Jednou jsem hrál
v Nûkdo to rád horké. Jako Dafné jsem se nauãil sedm standardních jazzov˘ch flákÛ na basu. Bylo to takov˘m opiãím zpÛsobem. Dodnes
to vzpomíná jeden ostravsk˘ rozhlasák, co v‰e
mÛÏe lidská vÛle. (smích)
Tak otevﬁenû ses pﬁiznal ke sv˘m stinnûj‰ím
stránkám. Jaké má‰ pﬁednosti?
No nevím, jestli moc dobr˘ch vlastností mám.
Jsem docela poﬁádn˘ a pracovit˘ ãlovûk. KdyÏ
se ale pﬁehání i dobré vlastnosti, zaãne b˘t ãlovûk okolí protivn˘. Furt nûkomu ﬁíkat, buìte taky poﬁádní. To se pﬁece pﬁejí, hlavnû tûm, kdo
k poﬁádku neinklinují. Nutím poﬁád pracovat
ostatní, kdyÏ se ostatním nechce. Vznikají spory a mÛÏe to b˘t nepﬁíjemné. Já sám nevím,
jestli je ãlovûku z podstaty vlastní pracovat, nebo ne. Jestli je ãlovûk lín˘, nebo pracovit˘ tvor.
Já sám jsem uÏ po pÛlhodinû nervózní a dívám
se, co je potﬁeba udûlat.
Ty se nedokáÏe‰ jen tak rozplácnout u televize nebo na deku?
Dnes uÏ vím, Ïe opalování není zdravé. Televizi
moc nesleduju. Já na chatû, kdyÏ nerostou
houby, tak aspoÀ vezmu sekeru a jdu na dﬁevo.
I kdyÏ vím, Ïe já s ním topit v zimû nebudu.
Prostû poﬁád musím nûco dûlat.
Pokraãování na stranû 32
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DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK * FIEBER * JOSEK

tera. Jak na nûj vzpomínáte jako na pedagoga a tvÛrce? âím vás nejvíce ovlivnil?
Jako student jsem byl fanatick˘ trösterovec,
jako absolvent jsem jeho velk˘m dluÏníkem.
Ten dluh se snaÏím splácet jeho ‰kole. Pﬁi
jedné konzultaci mi Tröster ﬁekl: ….“podívej
se na Franti‰ka Zelenku“. Tak jsem pro sebe objevil terezínské divadlo, inspirativnost
limitovan˘ch podmínek a dramatické a metaforické moÏnosti „obyãejn˘ch vûcí“. Ze
‰koly jsem díky svému profesorovi odcházel
s vlastním „programem“ scénografie, která
závisí v˘hradnû na dramatické akci.
Tröster v dobû mezi svûtov˘mi válkami
spolupracoval mj. i s ﬁadou v˘znamn˘ch
avantgardních reÏisérÛ. Inspirovalo vás
osobnû také nûco z tohoto rozporuplného období?
Nemyslím, Ïe procházíme ménû rozporupln˘m obdobím, neÏ byla meziváleãná avantgarda. Jen objevÛ je ménû, a pokud jsou,
málokdo je rozezná. Postupy objevené takov˘mi tvÛrci jako byl Frejka, Tröster,
Burian, Zelenka, Feuerstein, Honzl
a Hoffman ovlivÀují v‰echny ãeské divadelníky, mne nevyjímaje. âasto si to ale neuvûdomujeme.
Ve své scénografické práci odváÏnû navazujete na dûdictví zlatého období ãeské scénografické tvorby – tedy na ‰edesátá léta. Necháváte se v‰ak inspirovat
také minimalismem a (dá-li se to tak nazvat) i souãasn˘mi postmodernistick˘mi
tendencemi. Inklinujete k nûkterému z tûchto stylÛ více neÏ k jin˘m, nebo jde o „diktát
Ïánru a obsahu“ jednotliv˘ch her?
Vím pﬁesnû, co mû kdy ovlivnilo. Nejsou to jednotlivé scénografie, ale nezapomenutelné inscenace. Jako kulisák jsem napﬁíklad stavûl
Radokovu „Zlodûjku z mûsta Lond˘na“. Potom
jsem vidûl je‰tû celou ﬁadu inscenací, na kter˘ch mi vadí jenom to, Ïe jsem na nich nespolu-

JAN
DU·EK
OTÁZKY PRO JANA DU·KA
TouÏil jste se vÏdycky vûnovat divadlu nebo
‰lo o náhodné setkání „na doÏivotí“?
Stﬁední ‰kolu jsem absolvoval na Hollarovce
a povaÏoval za samozﬁejmé, Ïe ze mne bude
„olejov˘“ malíﬁ. BohuÏel jsem nebyl pﬁipu‰tûn
k pﬁijímací zkou‰ce na AVU. Do ‰koly totiÏ pﬁi‰el pﬁípis ze ·kolského odboru ONV, Ïe nedoporuãuje moje studium na vysoké ‰kole.
Musel jsem se dál nûjak Ïivit, a tak jsem zaãal pracovat jako malíﬁ dekorací – maloval
jsem dekoraãní pozadí na Barrandovû. To
bylo velmi lukrativní, od metru placené zamûstnání. BohuÏel jsem zjistil, Ïe vlivem iluzivního filmového malování pﬁi záﬁivkách
pﬁestávám mít chuÈ sám malovat. Hledal jsem
tedy zamûstnání s dostatkem volného ãasu na
malování a na‰el jsem „kulisáka“. V divadle si
mû potom na‰la scénografie.
Jste posledním Ïákem jednoho z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích scénografÛ, Franti‰ka Trös-

HOST DO DOMU
pracoval. „Zuﬁiv˘ Rolland“ (Ronconi), „Sluha
dvou pánÛ“ (Strehler), „Sen noci svatojanské“
(Lepage), „Le cirque Imaginaire“ (Baptiste a G.
Chaplin) a dal‰í. A samozﬁejmû pro mne byly
dÛleÏité i filmy Felliniho a Bergmana. Jsem vlastnû neustále pod vlivem „nûãeho“, nûkdy i sv˘ch
7
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Se ZdeÀkem âernínem
a Stanislavem Mo‰ou

vlastních vûcí, pokud byly dobré. Myslím si, Ïe
moje hlavní zdroje inspirace jsou ale mimodivadelní a mimoumûlecké. KdyÏ inscenace vyÏaduje minimum (ale pﬁesn˘ch) vizuálních informací, tak jsem pravdûpodobnû „minimalistick˘“.
„Postmoderní“ jsou divadelní inscenátoﬁi uÏ
z podstaty své profese. Od uvedení Jarryho
„Otce Ubu“ je divadelní umûní postmoderní. UÏ
od dob spolupráce s Evaldem Schormem
v Divadle Na zábradlí programovû netrpím stylovou ãistotou. DÛleÏitûj‰í neÏ samotná scénografie je celek inscenace. Styl se nenaplÀuje
a nesleduje, ale vytváﬁí.
Ve va‰ich inscenacích hraje mimoﬁádnû dÛleÏitou roli svûtlo. Má to nûjak˘ hlub‰í smysl
– nûjakou symboliku? A pokud ano, jakou?
Svûtlo dotváﬁí scénografii, tvaruje prostor.
Ukazuje divákovi: tohle má‰ vidût, tohle si má‰
jenom pﬁedstavovat a tohle je zvlá‰È dÛleÏité.
Je to vlastnû takové ukazovátko pro ãtení inscenace. Zvlá‰tní je, Ïe to, co je ‰patnû v pracovním svûtle pﬁi technické zkou‰ce, neb˘vá
o moc lep‰í pﬁi pﬁedstavení s kompletním svûtlem ...
Jste profesorem praÏské DAMU a pedagogické ãinnosti se vûnujete jiÏ déle
neÏ tﬁicet let. Co vás na pedagogice
nejvíce láká a tû‰í?
Uãit jsem zaãínal s pﬁedstavou, Ïe budu
moci reagovat na podnûty mlad˘ch lidí se
svûÏím a praxí nezatíÏen˘m pohledem na
scénografii. Velmi rychle jsem poznal svÛj
omyl. Student pﬁedev‰ím hledá recepty
a jistoty. Je úzkostliv˘ i tehdy, kdy se snaÏí pÛsobit silácky souãasnû. Proto je moje
hlavní práce dávat místo receptÛ otázky
a pomáhat pﬁi hledání odpovûdí na nû, odstraÀovat kli‰é, odhazovat „nápady“ a nacházet skuteãná ﬁe‰ení. To je asi pﬁesnû
to, co mû na pedagogice tû‰í.
Od roku 1996 intenzívnû spolupracujete s Mûstsk˘m divadlem Brno - jste
vlastnû „dvorním scénografem“ reÏiséra ZdeÀka âernína. PÛsobíte jako v˘ji8

meãnû sehran˘ inscenátorsk˘ t˘m. Jak˘m zpÛsobem vlastnû probíhá va‰e
spolupráce?
Velmi ãasto pouÏívan˘ pojem „dvorní“ mi není v pﬁípadû scénografie úplnû jasn˘.
Byl Tröster „dvorním“ scénografem Frejky? Nebo Frejka
„dvorním“ reÏisérem Tröstera? S reÏisérem hovoﬁíme
o pﬁipravované inscenaci,
v˘hradnû se skicami v ruce.
Inscenace, které jste spoleãnû se ZdeÀkem âernínem vytvoﬁili, jsou v ãeském kontextu nepochybnû
v˘jimeãné zcela mimoﬁádn˘m propojením
reÏijního a v˘tvarného v˘razu. Je v tom koncepãní zámûr, nebo jde o v˘sledek pﬁirozeného splynutí va‰ich podobn˘ch pﬁístupÛ
k divadlu?
Zásadním pﬁedpokladem spolupráce reÏiséra
a scénografa je jejich vzájemná schopnost navazovat. Navazovat na práci toho druhého
a sám oprávnûnû oãekávat totéÏ. To se t˘ká
vlastnû v‰ech tvÛrcÛ v divadle. Zdenûk âernín
je herec a jako herec ovládá psychologii hercÛ
a inspirativnû je vede. Jako jeden z mála reÏisérÛ s herci opravdu dÛslednû pracuje.
V Mûstském divadle Brno jste vytvoﬁil scénu
k celé ﬁadû úspû‰n˘ch inscenací. Namátkou
k inscenacím Na‰e Mûsteãko, Mistr a Markétka, Amadeus, Kean IV., Bouﬁe, VydrÏ, miláãku!, Racek, âekání na Godota, Marie
Stuartovna, Sbohem, lásko, Equus, Kum‰t,
Poprask na lagunû, Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e … PokaÏdé jste dokázal b˘t
originální, a to nejen vzhledem ke své vlastní tvorbû, ale i k ostatním scénografick˘m
poãinÛm v ãeském divadle. Co vlastnû pro

S Erikem Pardusem
a Martinem Porubjakem
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Se ZdeÀkem Junákem

vás b˘vá prvotním impulzem, ze kterého pozdûji vznikne kompletní scénografické ﬁe‰ení?
Pro scénografii je vÏdy v˘chodiskem ﬁe‰ení klíãov˘ch dramatick˘ch situací a vizuálních problémÛ textu. Nekomponujete „scénu“, ale hledáte dramatick˘ prostor. Od zaãátku práce pﬁem˘‰lím o inscenaci jako celku. Jsem prvním divákem toho, co je zatím jen v mé pﬁedstavû,
a vyÏaduji, aby mû to zaujalo. MoÏná je to pﬁednost, nebo také druh postiÏení.
Jste celoÏivotnû svázan˘ pﬁedev‰ím
s Prahou. Kdy a jak jste vlastnû poprvé spolupracoval s nûjak˘m brnûnsk˘m divadlem – a jak˘ jste mûl tehdy z takové spolupráce dojem?
Poprvé jsem v Brnû spolupracoval s reÏisérem Pavlem Hradilem, se kter˘m
jsem byl pﬁedtím v mém prvním a posledním stálém angaÏmá v Ostravû.
KdyÏ pﬁi‰el Pavel do Brna do angaÏmá,
dûlal jsem s ním v‰echny jeho inscenace. V Brnû jsem zaãal pracovat nastálo
i s Evaldem Schormem. KdyÏ se do Brna
vrátil Alois Hajda, pracoval jsem i s ním.
Brno se na mnû podepsalo a doufám, Ïe
já na nûm také.
Jak se vám spolupracuje s Mûstsk˘m
divadlem Brno? V ãem si myslíte, Ïe
spoãívá jádro jeho diváckého úspûchu?
DÛvodÛ, v ãem spoãívá úspûch MdB, je
samozﬁejmû celá ﬁada. Pro mne jako
scénografa je rozhodující zájem divadla
o vizuální stránku inscenací a moÏnosti,
které k tomu poskytuje. Neznám ãeské

divadlo s podobnû vstﬁícn˘m a kompetentním divadelním zázemím jak v dílnách, tak
na jevi‰ti. Není to jedin˘ dÛvod úspûchu, ale
pro mne je sobecky zásadní.
Ze které své scénografie, vytvoﬁené pro
Mûstské divadlo Brno, jste mûl nejvût‰í
radost (nebo které si nejvíc váÏíte) a proã?
Mám tu obtíÏnou vlastnost, Ïe kdyÏ si vzpomenu na nûjakou vlastní inscenaci, tak mû
nejdﬁíve napadne, co se dalo udûlat jinak
a lépe. Proto ãasto radûji nevzpomínám.
V Brnû mám tﬁi v˘jimky, kdy vzpomínání není tak nároãné. Jsou to inscenace „Mistra
a Markéty“, „Othella“ a „Bouﬁe“. Byla to moc
dobrá pﬁedstavení.
Jak˘ scénografick˘ úkol v Mûstském divadle byl pro vás zatím nejobtíÏnûj‰í –
a proã?
Pro mne jsou vÏdy nejvût‰ím problémem
„pokoje“. KdyÏ je text neprÛstﬁelnû vázan˘
na reálné, autentické prostﬁedí a na poãet
dveﬁí. Nalézt v takovém prostoru jeho dramatické vlastnosti je docela nároãné. Je to
hra na schovávanou s pÛdorysem.
Kam se bude podle vás ubírat ãeské divadlo
v budoucnosti – a kam by se podle va‰ich
ideálních pﬁedstav ubírat mûlo?
Kam se ãeské divadlo bude ubírat, záleÏí na
tom, jak nároãní a inspirativní budou diváci, jak
budou divadelní tvÛrci ochotni odpovídat na existenciální otázky a schopni naplÀovat diváckou
potﬁebu divadelního záÏitku. Je dÛleÏité, Ïe divadlo se bude stále nûkam „ubírat“, Ïe jako
umûní urãitû nezanikne.
Dûkuji za rozhovor.
Rád jsem rozmlouval.
Ptal se Ladislav St˘blo

S Veronikou Îilkovou
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Na Ivanû VaÀkové kaÏdého zajímá
místo jejího dûtství. Po otci Rusínka
Ivana vyrÛstala v malé slovenské vesnici Hrabovãík nedaleko Svidníku, jen
asi dvacet kilometrÛ od polsk˘ch hranic. V kraji, kde je pﬁíroda je‰tû panensky ãistá a kde li‰ky dávají dobrou noc.
Kromû rusínské krve jí v tûle koluje je‰tû ukrajinská po matce, a tak v dûtství
plynule pﬁecházela z rusín‰tiny do sloven‰tiny a ukrajin‰tiny. KdyÏ pak po
konzervatoﬁi pﬁi‰la studovat do âeska,
pﬁibyla jí k tomu je‰tû ãe‰tina. Se slovensk˘mi spoluÏáky se totiÏ dohodli,
Ïe na sebe budou mluvit ãesky, aby se
zbavili pﬁízvuku. „Pokud chce slovensk˘ herec hrát na ãeském jevi‰ti, myslím, Ïe by jeho sloven‰tina nemûla b˘t
sly‰et,“ vysvûtluje Ivana VaÀková svÛj
postoj. SvÛj závazek opravdu splnila,
je jednou z mála slovensk˘ch hereãek
pÛsobících v âechách, u kter˘ch divák
nemá ‰anci poznat, Ïe se v âesku nenarodily.
Zájem o hereck˘ svût v Ivanû
VaÀkové vzbudila maminka, která hrála ochotnické divadlo. Dceru pﬁihla‰ovala do rÛzn˘ch recitaãních a pûveck˘ch soutûÏí, aÏ to malou Ivanu chytlo
a o jiném povolání neÏ hereckém neuvaÏovala. A tak se ve ãtrnácti letech
z Hrabovãíku odstûhovala do Ko‰ic na
hereckou konzervatoﬁ. Prostﬁedí tenkrát zmûnila ráda. V dûtství pr˘ byla
hodnû divoké dítû, které nechápalo,
proã by mûlo ve vyuãování sedût v lavici, ale s pubertou se její osobnost naprosto zmûnila. „Úplnû jsem se odmlãela, byla jsem skoro aÏ apatická.
VÛbec nechápu, jak mû na konzervatoﬁ
mohli vzít. Dûlala jsem jenom to, co
jsem musela, a jinak jsem sedûla a mlãela. VÛbec jsem se neprojevovala. Byla jsem tedy ráda, Ïe jsem se odstûhovala z domu, protoÏe
jsem aspoÀ byla sama a mohla se je‰tû víc utápût
ve sv˘ch pseudodepresivních stavech,“ smûje se

IVANA
VA≈KOVÁ
PﬁestoÏe to byla pﬁíjemná doba s mil˘mi lidmi, bylo mi jasné, Ïe kdybych tam zÛstala déle, dopadla bych ‰patnû,“ vzpomíná.
A tak se rozhodla prodlouÏit si mládí na vysoké ‰kole. Pﬁihlásila se do Brna na JAMU na mu-

V OSLNùNÍ
hereãka, u které by dnes nikdo takovou uzavﬁenost neãekal.
Po konzervatoﬁi na rok nastoupila do rusínského národnostního divadla v Pre‰ovû, ale moc
zku‰eností si odtud neodnesla. „V divadle vládla
aÏ pﬁíli‰ pﬁátelská atmosféra. Mûli jsme jen dvû
premiéry do roka a tomu odpovídal i styl práce.
Se‰li jsme se v deset hodin, do pÛl jedné jsme si
povídali v klubu, pak jsme pÛl hodiny nûco zkou‰eli na jevi‰ti a vrátili jsme se zase do klubu.
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S Janem Mazákem
a Michalem Isteníkem
v dramatu Tﬁi sestry,
reÏie:Stanislav Mo‰a
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zikál. Nové prostﬁedí i spoluÏáky si
S Markétou Sedláãkovou a Svetlanou Slovákovou
zamilovala rychle. „Brno se mi od
v dramatu Tﬁi sestry, reÏie: Stanislav Mo‰a
zaãátku líbilo. VÏdyÈ pocházím
z vesnice, která je nejen malá, ale
nemá ani Ïádnou historii, vznikla po
válce. Byla jsem nad‰ená ze star˘ch domÛ v centru mûsta a celkovû z ducha, jakého Brno má,“ ﬁíká.
Se spoluÏáky navíc vytvoﬁili skuteãnou partu, s Radkou Coufalovou,
Jánem Jackuliakem a Oldﬁichem
Smyslem se Ivana VaÀková dodnes
potkává v Mûstském divadle.
Zpoãátku si mladá hereãka ﬁíkala,
Ïe pokud se naskytne dobrá pracovní pﬁíleÏitost, nevadilo by jí
v Brnû zÛstat. Postupem ãasu se
z toho stalo velké pﬁání. „Na nové
prostﬁedí si sice dlouho zvykám, ale
kdyÏ uÏ si ho zamiluji, tak jako se mi
to stalo s Brnem, je to láska se v‰ím
v‰udy,“ vysvûtluje.
V posledním roãníku ‰koly dostala z Mûstského divadla nabídku
na roli Anity v zájezdové verzi West Side Story.
Drozd pro roãenku Mûstského divadla. Sama její
O pár mûsícÛ pozdûji pﬁi‰la nabídka na angaÏmá.
pﬁedstavitelka k Alkménû ﬁíká, Ïe své postavû poJako ãlenka souboru se poprvé pﬁedstavila v roli
dobná není. „Hodnotit sama sebe je to nejtûÏ‰í
Rusínky Vasji v muzikálu Koloãava. „¤íkala jsem
a já o sobû je‰tû navíc nerada mluvím. Myslím
tenkrát v Ïertu, Ïe ji mám jako jediná v divadle
ale, Ïe vnitﬁnû jsem úplnû jiná neÏ Alkména, pﬁesprávo hrát,“ smûje se pﬁi vzpomínkách na divatoÏe si uvûdomuji, Ïe na lidi ãasto asi pÛsobím
delní zaãátky. Následovalo velké mnoÏství rolí,
stejnû jako ona.“
jednu dobu dokonce hrála ve v‰ech pﬁedstaveÎivotním partnerem Ivany VaÀkové je herec
ních uvádûn˘ch na Hudební scénû kromû operet.
Mûstského divadla Petr Gazdík. ·est let kolem
ReÏiséﬁi jí svûﬁovali pﬁeváÏnû hlavní role. Byla
sebe chodili jen jako kolegové a nenapadlo je, Ïe
Radou v muzikálu Cikáni jdou do nebe, Máﬁí
by z jejich pﬁátelství mohlo b˘t nûco víc. Mladá heMagdalenou v Jesus Christ Superstar nebo
reãka dodnes neví, jak se to mohlo zlomit. „Pﬁi‰lo
Alexandrou v âarodûjkách z Eastwicku.
to z minuty na minutu. Láska na první pohled po
Nevyhnuly se jí ale ani role ãinoherní, jedna
‰esti letech. VÛbec to nechápu,“ smûje se. âím ji
z nejv˘raznûj‰ích byla Alkména v dramatu
tedy Petr Gazdík okouzlil? „OslÀoval mû uÏ kdyÏ
Amfitryon. V jejím kost˘mu je Ivana VaÀková vyjsme byli kamarádi. Je velmi pozorn˘ nejenom
focena na nádvoﬁí Nové radnice. Námûtem tragik Ïenám, ale ke v‰em lidem. Je mil˘ za kaÏd˘ch
komedie je antická povûst o mykénském králi
okolností, i kdyÏ má spoustu starostí, a to mi na
Amfitryonovi, kterému Zeus svede manÏelku
nûm bylo vÏdycky sympatické,“ odpovídá.
Alkménu tak, Ïe na sebe vezme
Amfitryonovu podobu. Inscenace reÏisérky Hany Bure‰ové otevírala se- V dramatu Tﬁi sestry,
zonu 2006/2007 a sklidila velmi dob- reÏie: Stanislav Mo‰a
ré ohlasy. Nejvíce chválena byla právû Ivana VaÀková a Petr ·tûpán za
roli jejího manÏela. „Nemohu se zbavit dojmu, Ïe pro Bure‰ovou je klíãovou postavou Alkména. Bure‰ová vypráví zejména o její bolestné snaze
o ãistotu, upﬁímnost srdce v okamÏiku, kdy se v‰e rozostﬁuje, hroutí
a stává nepochopiteln˘m, kdyÏ se
zdá, Ïe nejen smysly, ale i srdce, ta
hlubina bezpeãnosti, klame. Ivana
VaÀková hraje Alkménu jako naivní,
dívãím zpÛsobem smyslnou, nûÏnou
Ïenu, která si ov‰em i v krizi snaÏí
uchovat dÛstojnost a hrdost,“ napsal
napﬁíklad divadelní teoretik David
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Se Stanislavem Mo‰ou, Svetlanou Slovákovou,
Markétou Sedláãkovou a Romanem Onderkou
v divadelním klubu
Ona i její partner jsou narozeni ve znamení
Raka. To je známé tím, Ïe touÏí po velké rodinû
a dobrém rodinném zázemí. Oba partneﬁi tuto
charakteristiku potvrzují, je‰tû pﬁed tím, neÏ spolu
zaãali Ïít, v rozhovorech ﬁíkali, Ïe se tû‰í, aÏ jednou rodinu zaloÏí. Pﬁání se jim spoleãnû vyplnilo,
v roce 2008 se jim narodil syn Josef. Na Ivanû
VaÀkové je vidût, Ïe ji mateﬁství plnû naplÀuje
a Ïe je spokojená. „UÏ od puberty jsem touÏila
mít dítû. Vûdûla jsem, Ïe ho nebudu mít v osmnácti, ale hroznû jsem se tû‰ila, aÏ budu dospûlá
a budu mít dûti,“ pﬁiznává.
Mateﬁství ji nadchlo je‰tû víc, neÏ oãekávala.
„Mateﬁské pocity jsou daleko krásnûj‰í, neÏ jsem
si je pﬁedstavovala. KdyÏ se Josífek narodil, uvûdomila jsem si, Ïe jsem v Ïivotû je‰tû spoustu pocitÛ neproÏila,“ popisuje. Je tak spokojená, Ïe
rozhodnû nechce zÛstat jen u jednoho potomka.
„Kdyby bylo v‰echno jednoduché a po mém,
chtûla bych minimálnû tﬁi dûti. Ale je potﬁeba vydûlávat, a tak si Josífek na sourozence asi chvíli
poãká. Rozhodnû ale nechci, aby byl jedináãek,“
ﬁíká a podot˘ká, Ïe je ráda, Ïe její partner má názor podobn˘.
PﬁestoÏe asi je‰tû deset dní pﬁed pﬁedãasn˘m porodem hrála v koncertním pﬁedstavení
Jazz Side Story, divadlo jí na pÛlroãní mateﬁské
dovolené rozhodnû nijak nechybûlo. „Poãítala
jsem s tím, Ïe se Josífkovi v‰echno podﬁídí.
Nevadilo by mi ani, kdybych mûla dûtí víc za sebou a zÛstala doma i nûkolik let.“ Îe jsou její slova upﬁímná, potvrzuje i to, Ïe otûhotnûla v dobû,
kdy ‰la v divadle její hvûzda strmû vzhÛru. Patﬁila
k nejobsazovanûj‰ím hereãkám v souboru, vyhrála anketu o nejoblíbenûj‰í hereãku. Ivanu pr˘ ale
ani na chvíli nenapadlo, Ïe by mateﬁství kvÛli kariéﬁe je‰tû na chvíli odsunula. „Já opravdu nemám
pracovní, ale jen rodinné ambice,“ ﬁíká se skoro
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Ke stému v˘roãí narození
KDYÎ HRÁVAL KAREL HÖGER
KdyÏ hrával Karel Höger, b˘val v divadle skoro vÏdycky svátek. Mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm
pulsovalo jiskﬁení, protoÏe Högerovo Ïivotodárné
herectví dokázalo vzít diváky na dvû tﬁi hodiny
s sebou a vrátit je pak do Ïivota lid‰tûj‰í, neÏ byli. AlespoÀ na chvíli... „Je to v˘borné,“ ﬁíkávali odborníci, „vidíme v‰ak umûlci do karet. Pak ale pozorujeme, jak se pﬁipravuje k vrcholu. A v okamÏiku, kdy se na vrchol dostal, pﬁestáváme pozorovat a jen si uvûdomovat, protoÏe jsme strÏeni.“
Nebylo mu ani osma‰edesát, kdyÏ poãátkem
kvûtna roku 1977 zemﬁel na následky srdeãní
choroby, která se zlovûstn˘m signálem poprvé
ohlásila uÏ nûkdy kolem hercovy pûtaãtyﬁicítky.
Mûl za sebou bezmála pÛlstoletí herecké praxe,
ten Ïivot v umûní, bohatû odmûÀovan˘ tvÛrãími
v˘sledky, uznáním a popularitou, jaké se snad
netû‰il Ïádn˘ jin˘ z jeho hereck˘ch souãasníkÛ
a kolegÛ. UplatÀoval se pﬁitom ve v‰ech odvûtvích a disciplínách herecké tvorby, jak je postupnû pﬁiná‰el rozvoj dramatického umûní. A pﬁece
se nad tím v‰ím vtírá neodbytná otázka: co
v‰echno mûl pﬁi své pﬁísloveãné píli a nepolevující energii je‰tû pﬁed sebou? Kolik pﬁíleÏitostí divadelních, filmov˘ch, televizních, rozhlasov˘ch?
Na jedné z posledních fotografií vidíme nikoli stárnoucího, ale zrajícího muÏe men‰í postavy,
stále spí‰ ‰tíhlého, obliãej s ‰ikmou r˘hou na
vrásãitém, myslivém ãele a s pravideln˘mi, ponûkud trpitelsk˘mi rysy napÛl laskavé, napÛl iro-

nické melancholie vûdoucích. Takov˘ byl, kdyÏ
v posledních dvou letech svého Ïivota pﬁijíÏdûl
stále ãastûji do Brna, mûsta odkud pocházel, aÈ
s Li‰kou Bystrou‰kou, ãtenáﬁsk˘m záÏitkem svého dûtství, aÈ s Drah˘m lháﬁem, anebo na natáãení televizního filmu o knûzi a pﬁírodovûdci
Mendelovi. Táhlo ho to do mûsta, kde poprvé
vstoupil na divadelní prkna, zprvu jako zanícen˘
„herec z ochoty“, pozdûji jako na slovo vzat˘ profesionál, a odkud potom, na rozhraní tﬁicát˘ch
a ãtyﬁicát˘ch let z Brna ode‰el a stal se ãlenem
na‰í první ãinoherní scény v Praze.
Pﬁitom hercovy lidské osudy, skryté ‰ir‰í divácké veﬁejnosti, nebyly nijak v˘jimeãné. „Takov˘
docela obyãejn˘ Ïivot. Nic mimoﬁádnû dramatického,“ mohlo by se ﬁíci s Karlem âapkem. âemu se vûnoval ve chvílích odpoãinku a co mûl
rád kromû divadla a svého hereckého povolání?
Nemnoho vûcí. V dûtství miloval loutkové divadlo, které mu podle vlastního doznání bylo vstupní branou do magického svûta umûní. Ze studentsk˘ch let i pozdûji hrával rád na housle a obãas si zadiletoval v malíﬁském oboru. Jako ãtenáﬁ
mûl vyhranûn˘ okruh „sv˘ch“ autorÛ: bratry âapky, Horu, Seiferta, Hrubína, Vanãurovy Obrazy
z dûjin, âechova, Thomase Manna. âasto se
k nim vracel („k nedbale pﬁeãtenému“), kdyÏ hledal posilu nebo tvÛrãí pomoc. V hercov˘ch diáﬁích se po léta opakovala Mannova devíza, Ïe
udrÏet du‰evní rovnováhu (za jakéhokoli atmosferického tlaku) je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vûcí
v Ïivotû.
Miloval ver‰e, nejenom jako jeden z nástrojÛ,
na nichÏ herec hraje, ale i jako dar a potûchu srdce, jako „osvûÏující dou‰ek hladového a krátkodobého hereckého soukromí“. Ze v‰eho nejradûji v‰ak naslouchal hudbû. Mûl diskotéku i fonotéku, na které mohl b˘t právem py‰n˘. Prozradil na
sebe, Ïe poslouchá se stejn˘m zaujetím
Beethovena a Smetanu jako Janáãka, Ravela
nebo MartinÛ; a Ïe jsou chvíle, kdy je mu dobﬁe
i s hudbou Gershwinovou.
AÏ do konce Ïivota zÛstával okouzlen˘m
a vûrn˘m milencem ãeské ﬁeãi. Byl po ãapkovsku
pﬁesvûdãen, Ïe by musel Ïít star˘m Ïivotem, aby
ji mohl plnû poznat; a ve smyslu ãapkovského
poslání chtûl také on skrze hereck˘ projev
a umûleck˘ pﬁednes vyjádﬁit v‰echny její krásy,
ve‰keré její bohatství. Byl z hercÛ, na které se lidé chodili nejenom dívat, ale kter˘m chodívali také naslouchat. Kult jevi‰tní mluvy u nûho souvisel s dávn˘mi ãtenáﬁsk˘mi záÏitky, jaké v nûm
vyvolávala díla velk˘ch ãesk˘ch spisovatelÛ.
Narozdíl od tûch, kdo si na úpadek na‰í jazykové
kultury jenom stûÏovali, chtûl radûji pÛsobit jako
pﬁíklad hodn˘ následování.
Ten moudr˘ herec vládl Ïezlem ãeské ﬁeãi,
její mluvou z nejãist‰ích.
Viktor Kudûlka
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KRÁL
I. Tomá‰ Sagher
II. Jaroslav Buben
III. Václav Fila, Stanislav Mo‰a
·A·EK
I. Petr ·tûpán
II. Ludûk Ka‰parovsk˘
III. Alan Novotn˘
KRÁLOVNY
I. Veronika Poláãková
II. Johana Gazdíková
âTY¤HRA
I. Tomá‰ Sagher – Viktor Skála
II. Václav Fila – Martin Sobol
III. Jan Kolaﬁík – Jiﬁí Van˘sek
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S C É N A

Thomas Bernhard:
SÍLA ZVYKU
Dûj hry novodobého rakouského klasika, v posledním desetiletí ãasto hraného a ãteného
i u nás, se odehrává v maringotce cirkusového
ﬁeditele Caribaldiho. Ten si kdysi dávno usmyslel,
Ïe nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném ãase
SchubertÛv smyãcov˘ kvintet Pstruh. A tak se uÏ
dvaadvacet let snaÏí pﬁinutit Îongléra, Krotitele,
Vnuãku a Klauna, kteﬁí nemají k hudbû Ïádn˘
vztah, aby se nauãili hrát na klavír, housle, violu
a basu...
Síla zvyku je o touze po absolutní dokonalosti,
která je v‰ak v nesluãitelném rozporu s banální,
v‰ední a poniÏující realitou. Hra má svou komikou
blízko k fra‰ce a varírováním opakování rÛzn˘ch
situací i ke klauniádû, ãi filmové grotesce.
Protagonistou tohoto absurdního divadla, podobnû jako i v jin˘ch Bernhardov˘ch hrách, je dominantní muÏská postava, jíÏ se megalomanská
a tedy nenaplnitelná touha po dokonalosti stává
krutou i smû‰nou posedlostí, s níÏ tyranizuje a deprimuje své okolí a nakonec i sebe.

HRAJEME
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Barbora Jelenová,
Igor Ondﬁíãek, Michal Isteník
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 oÏenit, oãekává ho po návratu domÛ neuvûﬁitelné
pﬁekvapení: jeho matka Fanny po deseti letech
„odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïivota svého dospûlého syna:
a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí a sly‰í, spou‰tí se ﬁetûzec komick˘ch situací, nedorozumûní, zámûn a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve
své komedii o nádhernû vitální, byÈ mrtvé Ïenû,
neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏitost
pﬁátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ
Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana
Musilová, Igor Ondﬁíãek, Zdenûk Bure‰, Karel
Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva Jelínková a Josef
Jurásek.

V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek:
DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jiﬁí ·imáãek (ãili hlavní dva protagonisté brnûnského volného umûleckého sdruÏení StﬁeÏen˘ Parnass) pﬁichází se
sv˘m pÛvodním textem – je jím dramatick˘ souãasn˘ pﬁíbûh z gangsterského podsvûtí, nazvan˘
prostû Deník krále. Titulní postava, b˘val˘ ‰éf mafiánské bandy zvan˘ Král, se v nûm vrací po letech do Marseille, v níÏ kdysi pÛsobil, vyﬁídit je‰tû
jeden rutinní obchod. Je v‰ak pﬁi nûm pﬁekvapivû
postﬁelen a na útûku se musí skr˘t u zahoﬁklého
misantropického intelektuála jménem Cyril Abidi.
Právû jemu je donucen zanechat svÛj deník, kter˘ koncipoval jako odkaz svému ztracenému synovi - a právû Cyril pﬁi jeho ãetbû, jíÏ zpoãátku komentuje s pov˘‰en˘m odstupem, odkr˘vá vá‰niv˘, strhující a tragick˘ stﬁet, kter˘ poznamenal
KrálÛv osud. Napínav˘ pﬁíbûh vidûn˘ optikou podivínského samotáﬁe, vpády vypjaté mystiky
(reprezentované postavou Terezie z Lisieux)
i podrobn˘ komediální „Ïivoãichopis“ postav a postaviãek Ïivících se zloãinem, to zní v podání
StﬁeÏeného Parnassu jako notnû v˘bu‰ná kombinace. V úloze reÏiséra jeden z autorÛ Zdenek
Plach˘, mimo jiné ‰éf ãinohry Národního
divadla Brno. V pﬁedstavení zazní i píseÀ známého ãeského zpûváka a hudebního skladatele
Daniela Landy, kter˘ se stal i kmotrem této inscenace.
ReÏie a hudba: Zdenek Plach˘
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Viktor Skála, Pavla
Vitázková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta, Martin
Havelka, Mária Lalková, Ján Jackuliak, Alan
Novotn˘, Lenka Janíková a dal‰í.
Brandon Thomas:
CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem a Jackovi, kteﬁí se
chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou
schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost
i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou.
Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typick˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû,
zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud
rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pﬁekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch
nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy s pﬁíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie byla svûﬁena Gustavu
Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!).
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Alan
Novotn˘, Pavla Vitázková, Radka Coufalová
nebo Markéta Sedláãková, Josef Jurásek,
Zdenûk Junák, Irena Konvalinová nebo Eva
Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.
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Z2009

Jiﬁí ·imáãek, Zdenek Plach˘

T2009

Deník krále
Deník krále

Thomas Bernhard

A3

Thomas Bernhard

AB4

Thomas Bernhard

AB5

Síla zvyku
Síla zvyku
Síla zvyku

4.9.
5.9.
5.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
16.9.
17.9.
18.9.
21.9.

pátek
18.30
sobota
14.00
sobota
18.00
úter˘
19.30
stﬁeda
18.00
ãtvrtek
18.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
pondûlí
19.00

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

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

zakoupeno

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

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

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

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

PP1

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

PPP/P18

Les Misérables (Bídníci)
Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe
J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Svût pln˘ andûlÛ

zakoupeno

Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta

Igor Ondﬁíãek
a Radka Coufalová
v komedii
Charleyova teta
reÏie: Gustav Skála
18

HUDEBNÍ SCÉNA

M2009

Zájezdy: 16., 17., 18. a 19. záﬁí hostuje MdB s muzikálem Jesus
Christ Superstar v Ko‰icích, 19. záﬁí s Muzikály z Broadwaye
v Krnovû a 30. záﬁí s muzikálem Cikáni jdou do nebe v âeské
Tﬁebové.
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1.10.
2.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
23.10.
24.10.
25.10.
30.10.
30.10.
31.10.

ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
18.00
pátek
18.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
18.00
úter˘
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30

HUDEBNÍ SCÉNA

Thomas Bernhard

C4

Thomas Bernhard

A5

Síla zvyku
Síla zvyku

Brandon Thomas

Charleyova teta
Tennessee Williams

Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e

Thomas Bernhard

Síla zvyku

AB2

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)
A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)
A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

A2009

A. P. âechov

Tﬁi sestry

A. P. âechov

Tﬁi sestry

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ

Dmitrij MereÏkovskij

Smrt Pavla I.

Dmitrij MereÏkovskij

Smrt Pavla I.

Thomas Bernhard

Síla zvyku

derniéra
E5

Georges Feydeau

Brouk v hlavû

Brandon Thomas

Charleyova teta
V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘

veﬁ. generálka

V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘

C5

V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘

premiéra, P

Betlém
Betlém
Betlém

Martin Havelka
a Alan Novotn˘
v komedii
Poprask na lagunû
reÏie: Zdenûk âernín

1.10.
2.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
21.10.
22.10.
25.10.
26.10.
28.10.
29.10.
30.10.

ãtvrtek
19.00
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30

Michael Kunze, Sylvester Levay

zakoupeno

Michael Kunze, Sylvester Levay

veﬁ. generálka

Mozart!
Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

C5/E5

Michael Kunze, Sylvester Levay

premiéra, P

Michael Kunze, Sylvester Levay

D/E7

Michael Kunze, Sylvester Levay

A1/AB1

Mozart!
Mozart!
Mozart!
Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

C2/E2

Michael Kunze, Sylvester Levay

A3/AB3

Michael Kunze, Sylvester Levay

A4/AB4

Michael Kunze, Sylvester Levay

A5/AB5

Michael Kunze, Sylvester Levay

A6/AB6

Mozart!
Mozart!
Mozart!
Mozart!
Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

Mozart!

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Bock, S. Harnick, J. Stein

·umaﬁ na stﬁe‰e

J. Bock, S. Harnick, J. Stein

·umaﬁ na stﬁe‰e

K. Gärtner, E. Bryll

Jáno‰ík aneb Na skle malované

K. Gärtner, E. Bryll

Jáno‰ík aneb Na skle malované

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

Zájezdy: 9. a 10. ﬁíjna hostuje MdB s komedií Charleyova teta
v Ko‰icích, 14. 10. s muzikálem Cikáni jdou do nebe v Jablonci
nad Nisou, 22. 10. s komedií Charleyova teta v Praze a 24. 10.
s Rendez-vous s operetou v Kladnû.
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Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘,
Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A 7 TRPASLÍKÒ
Pﬁíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé
královny matky si pﬁivádí hodn˘ Král domÛ zlou
Macechu, která nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemﬁe i Král, je jí mladá Snûhurka
vydána zcela na milost a nemilost. Pﬁed smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci
této strastiplné pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘

HRAJEME
domeãek se sedmi post˘lkami – jedna pro Prófu,
jedna pro Kejchala, jedna pro Dﬁímala, jedna pro
Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud malé. Ov‰em Macecha
se dozví, Ïe Snûhurce se podaﬁilo uniknout jejím
spádÛm a rozhodne se ji zbavit sama...
Na pozadí známé pohádky bratﬁí GrimmÛ, jemnû
inspirováni proslulou animovanou verzí Walta
Disneyho, tvoﬁí hudební skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou horrorového napûtí, ztﬁe‰tûného humoru i pohádkové laskavosti.
V‰e samozﬁejmû koﬁenûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi
písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny
pﬁedpoklady b˘t pﬁíjemn˘m pﬁedstavením, nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m.
Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková,
Jan Apolenáﬁ nebo Milan Nûmec, Rastislav
Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰
Slanina, Ladislav Koláﬁ nebo Igor Ondﬁíãek, Jiﬁí
Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo
Jakub Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek,
Jakub Przebinda nebo Jiﬁí Ressler, Michal Matûj,
Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.
Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg:
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více
neÏ padesáti svûtov˘ch metropolích: od paﬁíÏské
premiéry v Palais des Sports v roce 1980 (v reÏii
Roberta Hosseina) pﬁes, pro dílo zlomovou premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce
1985 (v reÏii Trevora Nunna a Johna Cairda) a na
Broadwayi v roce 1987, kde byl nominován na
dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo,
Melbourne,
Vancouver,
VídeÀ,
Madrid,
Stockholm, Prahu (1992), Singapur, Tallinn ãi
Bûlehrad. Jeho proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích
vrstev publika má v nejlep‰ím smyslu na svûdomí
znám˘ britsk˘ producent Cameron Mackintosh,
kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu, emocionali-

20

tu a literární kvalitu a nechal je pﬁeloÏit do angliãtiny a znovu zinstrumentovat. Pﬁíbûh o uprchlém
galejníkovi Jeanu Valjeanovi, kter˘ vychází
z Hugova slavného stejnojmenného románu
(1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pﬁíbûhy hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního komisaﬁe Javerta, malé osiﬁelé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku
studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ
hospody Thénardiérov˘ch, kteﬁí pﬁeÏívají za
v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí bouﬁlivé doby,
kdy v ãervenci 1830 v PaﬁíÏi vyrostou barikády revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní.
Davové scény se stﬁídají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor
Ondﬁíãek nebo Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek,
Markéta Sedláãková nebo Lenka Janíková nebo
Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Jakub
Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘,
Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová a dal‰í.
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 civilizovaném svûtû, ve kterém obvykle vítûzí rozum nad city, se jeví hrdostí
a p˘chou naplnûn˘ tragick˘ pﬁíbûh lásky 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 touÏící 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 uhranãivém 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 Kachlíﬁová 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.

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

Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

2008/2009

................................................................
Na druhé stranû anketního lístku vyplÀte své jméno a adresu

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

Alexandre Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: BoÏská komedie - Peklo
Yasmina Reza: Kum‰t
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán a K. Cón: Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
William Shakespeare: Veãer tﬁíkrálov˘
Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil: Bídníci
Tennessee Williams: Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: Evita
Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rin Brezina: Balada o lásce (Singoalla)
Anton Pavloviã âechov: Tﬁi sestry

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

Happy Birthday, Sylvo Smutná!!!

✄

'2.25$1 ]i t
6WUiQND

✄

e-mail:

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

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

Adresa:

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

Jméno:

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

Anketní lístek
za‰lete na adresu divadla nebo vhoìte,
prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2009.

✄

Zde, prosím, vyplÀte následující údaje:

'2.25$1 ]i t
6WUiQND

ZRCADLENÍ

BEZ KOMENTÁ¤E

NEP¤EHLÉDNùTE!

V záﬁí si nenechte ujít
kouzelnou hudební pohádku pro celou rodinu
Stano Slováka, Jana ·otkovského,
Petra ·tûpána a Karla Cóna

SNùHURKA A 7 TRPASLÍKÒ

5. 9. 14.00 hod.
5. 9. 18.00 hod.

a romantick˘ pﬁíbûh o lásce cikánského zlodûje koní
Lujko Zobara ke krásné vûdmû Radû v muzikálu

CIKÁNI JDOU DO NEBE

16. 9. 19.30 hod.
17. 9. 19.30 hod.
18. 9. 19.30 hod.

'2.25$1 ]i t

6WUiQND

STANISLAV
MO·A
Stanislav Mo‰a (1956) je reÏisér, libretista a spoluautor
ﬁady muzikálÛ, ale pﬁedev‰ím ﬁeditel Mûstského divadla
Brno, z nûhoÏ za sedmnáct let vybudoval doma i v zahraniãí respektovanou divadlení oázu disponující dvûma
moderními budovami a souborem, kter˘ kromû toho, Ïe
hraje na domácí scénû, úspû‰nû jezdí po Evropû.
S jakou pﬁedstavou jste v roce 1990 ‰el do pozice
umûleckého ‰éfa a o dva roky pozdûji do funkce ﬁeditele Mûstského divadla Brno a jak se vám ji daﬁí plnit?
Já jsem vÛbec nechtûl b˘t ‰éfem a natoÏ pak ﬁeditelem!
Ale tak jsem tenkrát nahlas kﬁiãel, jak se to u tûch
Mr‰tíkÛ dûlá blbû, Ïe kdyÏ mi na jaﬁe roku 1990 ono ‰éfování nabídli, nemohl jsem odmítnout. A pak jsem chtûl
pﬁedev‰ím vybudovat vskutku profesionální divadelní
soubor. Mou první a jedinou podmínkou pro pﬁevzetí ‰éfovské funkce byl souhlas v‰ech tehdej‰ích ãlenÛ umûleckého souboru s tím, Ïe pﬁejdou na termínované (roãní) smlouvy. A oni s tím souhlasili… Po prvé sezonû
jsem neprodlouÏil smlouvy 18 lidem, po dal‰í devíti.
A tak jsem mohl zaãít skuteãnû budovat soubor podle
m˘ch pﬁedstav a ne se pﬁizpÛsobovat zkostnatûlosti
tehdej‰ího divadla. ZároveÀ v‰ak musím ﬁíct, Ïe zde bylo na co navazovat. Bylo zde nûkolik v˘jimeãn˘ch hereck˘ch osobností, byla zde jistá tradice dramaturgie
hudebního divadla. Pﬁed kolegy jsem tehdy pﬁedstoupil
s programem, kterého se drÏím dodnes. Jeho formulace
je ponûkud komplikovaná na to, abych ji zde mohl vylo-

Ïit, ale hodnû se to toãí kolem sebereflexe autorské, inscenátorské a interpretaãní – to v‰e
s maximálním dÛrazem na skuteãnou profesionalitu. O nic jiného mi tenkrát ne‰lo a nezmûnilo se to dodnes.
Podaﬁilo se vám vybudovat soubor vyhranûn˘ch osobností, které stále doplÀujete?
Souvisí to i s va‰ím pedagogick˘m pÛsobením na JAMU?
Na JAMU jsem uãil deset let, aÏ do roku 1994,
kdy jsem toho musel nechat pro absolutní nedostatek k tomu potﬁebného ãasu. Ov‰em
právû z této doby jsem si do divadla pﬁivedl
mladé absolventy, kteﬁí byli m˘mi Ïáky, Igora
Bare‰e, Jana Apolenáﬁe, Alenu Antalovou,
Igora Ondﬁíãka, Petru Jungmanovou… a pak
jsem rok co rok vﬁazoval do souboru dal‰í
mladé kolegy. Absolvování JAMU v‰ak není
podmínkou. V˘znamnou zmûnou bylo tehdy
i angaÏování nûkolika kolegÛ z Mahenovy ãinohry NdB Zdeny Herfortové, ZdeÀka
Junáka, Jirky Dvoﬁáka a ZdeÀka âernína.
U kaÏdého divadelního snaÏení mohou b˘t na
poãátku rozliãnû halasné my‰lenky, ale kdyÏ
nemáte schopnost je materializovat skrze
kvalitní herce, je ve‰keré snaÏení marné. Mnû
v dobû mého dospívání konvenovala slovenská herecká ‰kola, kde dominovalo soustﬁedûní se na osobitost a profesionalitu. Politická
persekuce v ãesk˘ch zemích zpÛsobila, Ïe se
herectví dostávalo aÏ na vedlej‰í kolej, podstatná byla logicky dramaturgie a tak se postupnû stával natur‰ãismus normou. Herecké
ﬁemeslo upadalo i ve velk˘ch tzv. kamenn˘ch
domech. A pﬁitom je herecké povolání jedno
z nejtûÏ‰ích. Já jsem pﬁedev‰ím pak stejnû
rád i py‰n˘ na to, jak jsou právû u nás rozliãné herecké osobnosti zaujaty spoleãnou prací. Kolik osobní pozitivní energie i svého jedineãného talentu jsou ochotny poloÏit na tzv.
oltáﬁ spoleãné práce. Jak na sobû stále dál
tvrdû pracují – jinak by totiÏ neobstály… Jak si
vzájemnû drÏí palce, jak se bojí, aby zrovna
ony nebyly pﬁíãinou spoleãného neúspûchu. Metodu
k tomu mám vlastnû jedinou: nikdy jsem si neumûl pﬁedstavit, Ïe bych v divadle, které ﬁídím, mûl potkávat lidi
zakabonûné, rozezlené, závistivé a tyto vlastnosti se ro-

TVÒRCI
dí pﬁedev‰ím u tûch, kteﬁí nezvládají své ﬁemeslo. A tak
jsem se s takovou bytostí pomûrnû rychle (pokud se takov˘ ãlovûk v na‰em divadle objevil) rozlouãil. Nechci
jednou v penzi sedût v parku a pﬁi krmení holubÛ si vyãítat, jak krásné to tenkrát mohlo b˘t, kdybych mûl odvahu ﬁe‰it zásadní vûci, byÈ by byly sebenepﬁíjemnûj‰í.
A kdyÏ uÏ jsme u JAMU - jakou roli hrála a hraje ve
va‰em divadelním pÛsobení a v MdB muzikálová katedra JAMU?
KdyÏ jsem pﬁi‰el na JAMU studovat obor ãinoherní reÏie, uÏ tenkrát zde existovala tzv. katedra syntetick˘ch
divadelních ÏánrÛ, která byla pﬁedchÛdkyní dne‰ních
muzikálov˘ch ateliérÛ. PﬁeváÏná ãást v‰ech hercÛ v na‰em divadle se skládá z jejich absolventÛ. Je to jenom
logické, vÏdyÈ osobností na jevi‰ti mÛÏe b˘t témûﬁ kaÏd˘, nûjakou jedineãnou vlastností obdarovan˘ ãlovûk.
Ale bez znalosti ﬁemesla se mÛÏe snaÏit sebevíc, ale ni-
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Pﬁipadá mi, Ïe jste ãlovûk, kter˘
se dokonale na‰el v dobû po listopadu 1989 - jste rozen˘ manaÏer, organizátor, ãlovûk, kter˘
dokáÏe jít tvrdo‰íjnû za svou
pﬁedstavou, dokáÏete se obklopit dobﬁe vytipovan˘mi lidmi
a dokáÏete si získat váÏnost i na
dÛleÏit˘ch postech, kde se rozhoduje o bytí a nebytí divadla bez tûchto vlastností byste nikdy nedosáhl toho, ãeho jste
dosáhl - vybudovat soubor, získat diváckou obec, postavit noS Danielem Dvoﬁákem vé divadlo... A navíc mám pocit,
Ïe vás to baví. Kde se ve vás
tyhle vlastnosti vzaly, vûdûl jste
o nich uÏ dﬁíve a ãekal na dobu, kdy je uplatníte?
koho nezaujme. Hrát, mluvit, zpívat, tanãit, pohybovat
Kdyby nepﬁi‰la sametová revoluce, asi bych se vûnoval
se, to je základní v˘bava, na které se dá teprve zaãít
své práci - reÏíroval, psal a moÏná uãil na ‰kole. Nikdy
stavût. âas od ãasu se mi zdá, Ïe se nûkteﬁí absolventi
jsem pﬁedtím nemûl ambice ﬁídit divadlo. Ale kdyÏ uÏ
vysok˘ch ‰kol aÏ pﬁíli‰ koncentrují na jediné slovo z nájsem tu zodpovûdnost získal v podobû bidla pﬁevozníkozvu tûch ‰kol, a tím slovem je umûní. Jedná se v‰ak
va, musel jsem vsadit na to, co je mi blízké a ãemu roo Divadelní, resp. Janáãkovu akademii múzick˘ch umûzumím. Divadlo mi uhranulo uÏ jako malému klukovi
ní! MÚZICK¯CH! Na umûlce si dnes hraje kdekdo, ale
a v‰ichni, kteﬁí ho vytváﬁejí jsou pro mne sv˘m zpÛsobem
co v‰echno musí student zvládnout, aby se pﬁed na‰imi
svaté bytosti. Proto dûlám v‰echno k tomu, aby herec
divadelními múzami nemusel stydût…
mohl uplatnit svÛj talent, aby autor mohl divákovi pﬁedJste snad jedin˘m divadlem, kde jeden soubor
loÏit za optimálních podmínek svou hru, atd. a k tomu je
hraje jak ãinohru, tak muzikál - a jsou to titíÏ herci,
zapotﬁebí odpovídajícím zpÛsobem fungující divadelní
kteﬁí jeden den hrají âechovova Racka nebo Tﬁi
chrám – tedy budova, ve které v‰ichni, kteﬁí pracují se
sestry, druh˘ Wildeovu nebo Feydeauovu komedii
spoleãn˘m cílem, musí b˘t pﬁesvûdãeni o v˘jimeãnosti
a tﬁetí tﬁeba Bídníky ãi Jesus Christ Superstar. Jaké
své ãinnosti. âistota nejenom v sále, hledi‰ti, ale pﬁedeto má dÛsledky pﬁedev‰ím pro herce a hereckou
v‰ím v hlavách a srdcích v‰ech, kteﬁí to divadlo dûlají.
práci v obou smûrech (ãinohra i muzikál), ale tﬁeba
K va‰í otázce se mi tûÏko vyjadﬁuje, právû pro její osobi pro dramaturgii - hledáte hry hercÛm na tûlo, uvaní charakter. Mám-li v‰ak zapátrat ve své pamûti, moÏÏujete o proporãnosti ÏánrÛ pro herce, pro diváná bych pﬁi‰el na tﬁi podstatné fragmenty mého dospíky....?
vání, které postupnû spoluvytváﬁely ãlovûka, se kter˘m
Zapomnûla jste je‰tû na zpûvohru… a nûkdy si dáme
bydlím v jednom tûle. Dûlal jsem vrcholovû sport a tam
taky operu nebo balet. Jako za star˘ch dobr˘ch divajsem se nauãil, Ïe na „plac“ mohou jenom ti nejlep‰í. Za
delních ãasÛ, kdy se nerozli‰ovalo, jestli je nûkdo pﬁedruhé, hodnû, aÏ fanaticky jsem ãetl, (coÏ mi zÛstalo dodev‰ím taneãník nebo pﬁedev‰ím zpûvák. Jsem pﬁednes), a tím jsem si prÛbûÏnû pûstoval radost z rozliãsvûdãen, Ïe herec, kter˘ umí zpívat, sly‰í tóny, cítí temn˘ch pﬁedstav. Za tﬁetí, nikdy jsem nemûl problém s maporytmus, je více vybaven i pro ãinoherní práci. A neutematikou, fyzikou a podobn˘mi tzv. technick˘mi discipmím si pﬁedstavit, Ïe bych v tzv. muzikálech pou‰tûl na
línami, takÏe si pomûrnû rychle umím v‰echno spoãíjevi‰tû „pouhé zpûváky“, byÈ sebepopulárnûj‰í, bez
tat...
schopnosti hrát. Jsem rád, Ïe vût‰ina z m˘ch kolegÛ je
KdyÏ reÏíruju v zahraniãí, zji‰Èuju, Ïe tamní divadelníci
v tomto víceboji tak úspû‰ná. Radka Coufalová, Petr
jsou jedni z posledních nositelÛ skuteãné aristokracie.
Gazdík, Ivana VaÀková, Igor Ondﬁíãek, Alena Antalová,
SnaÏím se tento, v âesk˘ch zemích dávno ztracen˘ fePetr ·tûpán, Stanislav Slovák a celá ﬁada dal‰ích jsou
nomén právû v na‰em divadle znovu probudit k Ïivotu.
naprosto ojedinûlí a závidí nám je celá Evropa. Tûmto liKdo jin˘ mÛÏe b˘t dnes ‰lechticem, královnou, neÏ ten,
dem stojí za to nejenom vybírat hry na tûlo, ale i je pro
kdo sv˘m umûním uchvátí divadelní sál natolik, Ïe lidé
nû psát. I z hlediska herecké hygieny je velmi v˘hodné,
kdyÏ jeden veãer hraje napﬁ. Markéta Sedláãková Julii
v Shakespearovû dramatu a druh˘ veãer pak Marii ve
S Arno‰tem Lustigem
West Side Story. Je to nesmírnû obohacující, inspirativní i kdyÏ samozﬁejmû nároãné, ov‰em právû na nároãnosti právû takov˘ch úkolÛ mohou vyrÛst i mimoﬁádné
osobnosti.
Co se t˘ãe divákÛ, tak vlastnû nevím, o ãem je ﬁeã.
Nûkdy napﬁíklad sly‰ím, Ïe jsou divadla, která nadbíhají
divákÛm! To v‰ak vyvolává jednoznaãnû my‰lenku, Ïe
totiÏ lidé, kteﬁí to ﬁíkají, touÏí po divadle, které se má divákÛm vyh˘bat, nebo na nû útoãit pod heslem:“ My (divadelníci) jsme ti moudﬁí a oni (diváci) jsou ti pitomí a zaslouÏí si, abychom jim to nandali!“
Kdysi jsem se samozﬁejmû snaÏil (marnû!) pochopit to,
co se dûje v divadelním sále pﬁi na‰em hraní – co se dûje v kaÏdé jednotlivé divákovû du‰i. Nakonec jsem to
vzdal. VÏdyÈ se sám kolikrát nevyznám ani v sobû. V roce 1994 jsem nechal pro na‰e divadlo udûlat pomûrnû
drahou sociologickou studii, ze které jsem se v‰ak taky
nic nového nebo podstatného nedozvûdûl.
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S Vladimírem Pla‰ilem,
Felixem Mittererem
a Pavlem Fieberem
zapomenou d˘chat? Aby se nûkdo mohl chovat jako
aristokrat, nepotﬁebuje k tomu majetek, ale spravedlivou
p˘chu nad tím, jak je ãestn˘ a spravedliv˘, jak je schopn˘ a to v‰e se rodí ze sebevûdomí, které je u nás stále
tolik vzácné. VÏdyÈ Ïijeme v zemi, která své v˘jimeãné
umí v˘jimeãnû trestat.
Muzikál má pro mnoho lidí, kteﬁí dûlají tzv. „vzne‰ené umûní“, stále pﬁídech ãehosi ménû hodnotného,
„lehãího“, na ãem se dá snadno vydûlat. Urãitû víte,
o ãem mluvím. O skloÀování slova „komerãní“ =
„úpadkové“, o tom, Ïe na pﬁehlídku Dokoﬁán pro hudební divadlo nelze získat grant, protoÏe na to si
pﬁece „vyberou“... Co s tím?
Mnû by nevadilo, kdyby si to mysleli lidé, kteﬁí o divadle
mnoho nevûdí. Smutné je, Ïe to takto ãasto prezentují
i tzv. odborníci. Ov‰em ti v touze po vlastní dÛleÏitosti
opovrhují v‰ím, co se mÛÏe zamlouvat jen trochu vût‰ímu poãtu lidí. Onehdy jsem se v jednûch novinách doãetl následující podivuhodnost, kdy nabídka nov˘ch brnûnsk˘ch divadelních premiér je jakousi „prostou du‰í“
komentována po v˘ãtu nov˘ch ãinoherních inscenací
následujícím zpÛsobem: „…pro milovníky lehãích múz
pﬁipravuje Mûstské divadlo Brno muzikál FAME“. Lehãí
versus tûÏ‰í? Tahle pomÛcka kdysi fungovala pro velmi
vnûj‰í srovnání opery a operety. Srovnávat v‰ak ãinohru
a muzikál jako tûÏ‰í a lehãí? K tomu musí jiÏ mozek toho schopn˘ b˘t velmi závisl˘ na mrtv˘ch kli‰é, ale Ïijeme ve svûtû mnohdy slepû pﬁejíman˘ch informací, které
ãiní z ãir˘ch skuteãností za‰modrchané polopravdy i vyloÏené lÏi, ãi jednodu‰e ﬁeãeno blbosti, takÏe co… vÏdyÈ
si nakonec skrze pouÏívání „star˘ch pravd“ rozumíme…
Kromû toho, v‰imli jste si té neskryté uráÏky a zároveÀ
i sebestﬁedného povy‰ování se? „Milovníci lehãího“ –
kter˘mi pisatel oãividnû opovrhuje a ãiní je hodn˘mi
opovrÏení i u pﬁípadn˘ch ãtenáﬁÛ vyznávajících „tûÏ‰í
Ïánry“ a on sám je pak samozﬁejmû jako milovník onoho tûÏ‰ího hned od „této rány“ nûk˘m lep‰ím… Napadlo
by nûkoho, kdo vûci vskutku rozumí a ví, o jaká ﬁemesla se vskutku jedná, uvádût takto zplo‰tûlá srovnání?
Catherine Zeta-Jonesová ãi René Zelwegerová jsou
v‰emi kritiky a diváky v zahraniãí povaÏovány za mimoﬁádné umûlkynû, zato v‰ak u nás by si zajisté zaslouÏi-

Se ãleny
souboru
v Evropském
parlamentu

ly kategorizaci niÏ‰í umûlkynû lehãího Ïánru, neboÈ muzikál je pro místní ignoranty vlastnû pokraãováním operety a opereta je niÏ‰í umûní neÏ opera, a protoÏe tito
pseudodivadelníci odborníci na operu nechodí, ale mají
rádi ãinohru, ono srovnání pouÏijí bez báznû i pocitu
hanby.
Hudební divadlo souãasnosti – ono vskutku Ïivé, které
dnes soustﬁedí nejlep‰í literární i hudební autory, je zcela nûãím jin˘m neÏ zábavn˘m artiklem niÏ‰ího-lehãího
charakteru. S nasazením ve‰ker˘ch sil mimoﬁádnû talentovan˘ch a tûÏce se cel˘ Ïivot na tuto nároãnou profesi pﬁipravujících umûlcÛ umí hovoﬁit o nejpodstatnûj‰ích otázkách na‰ich du‰í i myslí. Od okamÏiku, kdy se
zaãal pouÏívat mikrofon a herec-zpûvák-taneãník nemusel jiÏ více „pﬁeﬁvávat“ orchestr hrající mezi scénou
a hledi‰tûm, si mohlo hudební divadlo dovolit hrát
o ve‰ker˘ch tématech, které tak pﬁestaly b˘t v˘spou jin˘ch ÏánrÛ. Leonardu Bernsteinovi a jeho kolegÛm, kteﬁí s ním napsali legendární West Side Story, ﬁekli broadway‰tí producenti, Ïe: „…tuhle divnou operetu, pﬁi které
se na konci válí na jevi‰ti tolik mrtvol, oni uvádût nebudou…“ .
Kromû v˘‰e jmenovan˘ch aktivit jste také autorem
ﬁady dûl, zvlá‰tû pak muzikálÛ ve dvojici se
Zdenkem Mertou. Jak va‰e spolupráce vznikla a co
plánujete dál? A k tomu moÏná obecnûj‰í otázka MdB je místem, kde se uvádí pÛvodní domácí tvorba, nejen z dílny Mo‰a + Merta, ale také napﬁ. Uhde
+ ·tûdroÀ. Proã psát muzikály ãi operety, kdyÏ uÏ
jich tolik bylo napsáno...?
Divadlo bez souãasn˘ch dûl je divadlem mrtv˘m. Se
Zdenkem Mertou mû seznámil ‰éf ND v Praze Milan
Luke‰, kdyÏ jsem pro Novou scénu ND pﬁipravoval
Ptákoviny podle Aristofana od Jiﬁího Îáãka. Na‰el jsem
ve Zdenkovi zcela mimoﬁádnou umûlecky i lidsky zpﬁíznûnou bytost. Jsem pomûrnû zpupné a tvrdohlavé povahy, a tak jen stûÏí pﬁistupuju na jiné názory. Zdenek
pro mne byl a je jednou z mála autorit, kterou jsem
schopen akceptovat. Práce s ním je pro mne nejen zásadní, ale i obohacující. Budeme pokraãovat v Osudové
komedii druh˘m dílem, kter˘m je „Oãistec“ a pak „Ráj“
a pak – kdo ví? Tû‰í mû, Ïe se základna autorÛ pí‰ících
pro na‰e divadlo stále roz‰iﬁuje. Petr Ulrych, Milo‰ ·tûdroÀ, Milan Uhde, Petr KofroÀ, Karel Cón, Vladimír Franc,
Zdenûk Plach˘, Jiﬁí ·imáãek, Daniel Fikejz, Václav
Cejpek, Jan ·otkovsk˘ a mnoho dal‰ích!
Pﬁi pohledu na divadelní oázu MdB, na jeho domácí
i zahraniãní aktivity, autorskou tvorbu atd. se vnucuje otázka - ãeho chcete je‰tû dosáhnout? Máte
své nesplnûné sny? Jako reÏisér, ﬁeditel, autor...?
Mám jednoduch˘, av‰ak neustále se opakující sen.
Spokojen˘, zaujat˘ a nad‰en˘ divák. A m˘m zásadním
‰tûstím pak je, stává-li se to kaÏd˘ veãer, kdy se sv˘mi
kolegy pﬁedstupujeme pﬁed na‰e obecenstvo.
Radmila Hrdinová
Nezkrácená a neupravená verze.
Divadelní noviny ã. 12, ãerven 2009
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EVITA BEZ SVATOZÁ¤E
Mûstské divadlo Brno pokraãuje ve své sezonû snÛ. AlespoÀ pro pﬁíznivce velk˘ch opusÛ
Ïánru zvaného muzikál. Po filozoficky ladûném
Peklu a rodinné inscenaci Snûhurka a sedm trpaslíkÛ (v obou pﬁípadech jde o pÛvodní ãeské
muzikálové novinky) programové schéma
Hudební scény MdB obohatily dva legendární
svûtové muzikály – Bídníci a Evita. Pﬁitom Evita
byla uznávan˘m nûmeck˘m reÏisérem s ãeskoslovensk˘mi koﬁeny Pavlem Fieberem nastudována v raketovém tempu.
Slavná rocková opera libretisty Tima Rice
a skladatele Andrewa Lloyd Webbera nemûla
zrovna dobré pﬁedpoklady pro úspûch. Z textu trãí nebásnické v˘razy jako „odbory, volby, viceprezident“, námûtem pro libreto muzikálu se stal

Argentiny pﬁelomu 40. a 50. let minulého století,
mnoho divadelní látky bychom v tom nena‰li
a celek by se rozmûlnil do pﬁíbûhu jako z ãervené knihovny. Libretista Tim Rice proto postavil
proti Evitû imaginární postavu jménem Che (jehoÏ nûkteré svûtové produkce tohoto muzikálu
transponovaly na leviãáckého revolucionáﬁe Che
Guevaru). Tento ironik ukazující na komedii, jíÏ
Ïijí mocní, je v brnûnské inscenaci témûﬁ apolitick˘, jde o ãlovûka z davu a o to úãinnûji pﬁispívá k dramaticky strhující konfrontaci mezi ním
a Evou Perónovou. ReÏisér Fieber bravurnû pracuje i s vnitﬁním pnutím samotného Che, oscilujícím mezi nenávistí a obdivem vÛãi Evitû. Dále
mÛÏeme vypozorovat, jak tento Che oplácí stejnou mincí: div Ïe Evu neponouká k rozdávání
umûl˘ch úsmûvÛ a dav k patﬁiãnému bujaﬁení aby se tím v‰ím královsky bavil. Nevûdomky se tak stává strÛjcem pﬁípadné
Evitiny apoteózy.
Znalci jistû postﬁehnou i dal‰í jinakost
– jin˘ pﬁeklad textÛ. Pokud máte naposlouchané texty Jiﬁího Bryana z uvedení
Evity v praÏské Spirále (1998), nov˘ pﬁeklad
Michaela Prostûjovského vám logicky bude znít
nezvykle, je ﬁeknûme nároãnûj‰í na vnímání,
ménû pﬁímoãar˘, av‰ak zdÛrazÀující nejednoznaãnost a rozporuplnost tématu.
Bylo jen otázkou ãasu, kdy se mimoﬁádnû
disponovan˘ soubor (také díky manaÏerské práci Stanislava Mo‰i) potká s tak interpretaãnû nároãn˘mi muzikály, jako jsou Bídníci, anebo právû
Evita. ObtíÏnost partu titulní postavy málem jako
u opery, recitativy minimálnû nezvyklého charakteru a bleskové zmûny intonace pﬁedstavují nelehk˘ úkol. Radka Coufalová je ov‰em poklad
ãeského muzikálového divadla. Roli Evity zvládá
se suverénností sobû vlastní a ani v tûch zákeﬁn˘ch v˘‰kách partu neforzíruje a její projev zÛstává plnû srozumiteln˘m. Spojuje nároãnou
choreografii se zpûvem, aÏ Ïasnete, kde na to ta
subtilní hereãka „bere dech“, vÏdyÈ nûkterá ãísla
následují i ve velmi tûsném sledu. Spolu
s Du‰anem Vitázkem v roli Che vytvoﬁila parádní dramatickou dvojici. Jejich duet „Valãík pro
Evitu a Che“ je vrcholem pﬁedstavení, ne-li hudebního divadla vÛbec. VitázkÛv Che je ustaviãn˘ Evin stín, komentuje, brblá, paroduje, posmívá se, nezapomenuteln˘ je moment, kdy
s ú‰klebkem „vystoupí“ zpoza zrcadla jako Evitin
odraz, ale pﬁicházejí momenty, kdy i on uÏasne
a zapomene na ironické komické ilustrace, které
se mohou zdát pﬁehnané, na druhou stranu jsou
divácky vdûãné.
Juan Perón Igora Ondﬁíãka není tlaãen do
stylizace diktátora, spí‰e pﬁichází ostﬁílen˘ a odpovûdností jiÏ znaven˘ politik. Charisma postavy
v‰ak bezpeãnû podtrhne podmanivá interpretace písní. Velmi dobr˘ v˘kon podává také Jiﬁí
Mach v roli „zpûváka tanga“ Augustina
Magaldiho, postavy, která Evu pﬁivedla do „velkého svûta“. Vynikající pûveck˘ v˘stup pﬁedved-

NAPSALI O NÁS
skuteãn˘ osud kontroverzní osobnosti novodobé
argentinské historie a vÛbec dûj se toãí kolem
politiky. Za dramaturgicky nosn˘ ale mÛÏeme
povaÏovat jiÏ fakt, Ïe jde o politiku zruãnû vyrábûjící v oãích veﬁejnosti iluzi ideálu a zneuÏívající akcí vábících masy.
Inscenace Pavla Fiebera si v‰ímá vlády
„imidÏ“ pﬁedev‰ím. Jsou to zejména okázalá
gesta a úsmûvy do objektivÛ fotoaparátÛ, které
Fieber dovádí k obrazÛm cynismu. Vrcholu dosahují pﬁi scénû náv‰tûvy Evity u nemocn˘ch dûtí. Evita nebyla svatá, i kdyÏ se podobnû jako její dramatick˘ oponent Che (ãi rovnou alter ego)
neubráníme pﬁiznání, Ïe také silnû podléháme
obrovskému osobnostnímu kouzlu této kﬁehké,
pﬁesto akãní Ïeny, která od provinãního naivismu
dospûje aÏ po bok diktátora Peróna a málem
vlastnímu zboÏ‰tûní v oãích uhranutého davu.
Pﬁipoãítáme-li k tomu demagogii, bezosty‰nou
manipulaci a osobní prospûcháﬁství, ukazuje tolik charismatická Eva Perónová na znepokojivou
skuteãnost: ãas oponou sice trhnul, ale tyto politické axiomy se zdají b˘t vûãné. Akcentování
Eviny rozporuplnosti pro mne osobnû v inscenaci vrcholí vtipn˘m obrazem, kdy „Santa Evita“
uprostﬁed taneãního ‰ílenství spoãine sedací
ãástí tûla v gestu p˘chy na maketû ‰v˘carské
banky.
Evita v‰ak primárnû není o politice. Po
Bídnících do otázek elementární morálky jedince
pﬁedkládá Mûstské divadlo Brno dal‰í pﬁíznaãn˘
diskurz, tentokrát o nakládání s morálkou v závislosti na spoleãenském postavení. Tedy opût
na jevi‰ti MdB rezonuje téma blízké dne‰ku,
a není pﬁitom tolik podstatné, Ïe se tak dûje skrz
libreto a ãarokrásnou hudbu ve svém Ïánru vrcholné a divácky velmi atraktivní produkce.
Kdyby téma muzikálu mûlo zÛstat pouze
u vzestupu a smutném konci první dámy
26
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la i Mária Lalková v malé roli Perónovy milenky.
K dal‰ím jistotám pﬁedstavení patﬁí company muzikálu, aÈ uÏ v taneãních ãi sborov˘ch hudebních
ãíslech.
Evita Mûstského divadla Brno po v‰ech
stránkách dostojí nárokÛm syntetického Ïánru,
kter˘m muzikál je. Pﬁíbûh není jen pﬁevyprávûn˘
a zabalen˘ do hudební formy, ale plnokrevnû zahran˘ a suverénnû interpretovan˘. V˘klad Evity
Pavla Fiebera, vãetnû pomûrnû minimalistického
pojetí, je do jisté míry originální a pro mnohé,
kteﬁí snad vidûli film s Madonnou nebo pamatují
praÏskou inscenaci, bude jistû pﬁekvapiv˘.
Vlastnû i brzdí pﬁehnaná oãekávání. Zkuste se
na brnûnskou Evitu dívat jinak: na téma rezonující v pﬁíbûhu, na rytmus, kter˘ pﬁíbûh Ïene vstﬁíc
chladné prázdnotû, na hudbu, která kongeniálnû
urãuje dûj. Anebo také, jak Fieber dává vyniknout skvûl˘m interpretÛm a úsporn˘m ﬁe‰ením
scény také kreativnímu light-designu. Perfektní
nazvuãení umocní záÏitek...
Michal Novák, I-divadlo.cz, 28. 3. 2009
REVOLUCI PONECHAL
JEN V HLAVÁCH DIVÁKÒ
Poslední premiérou na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno se stal svûtoznám˘ muzikál Evita z pera proslulé britské autorské dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber.
Nastudoval ho reÏisér Pavel Fieber.
ReÏisér Fieber k nastudování uvedl:
„V Nûmecku fungují muzikály podle amerického
modelu - herci zpívají a tanãí, av‰ak neumûjí
hrát. V Brnû jsou to navíc kvalitní herci, proto si
spolupráci s Mûstsk˘m divadlem Brno mimoﬁádnû cením.“
V cizinû muzikály pﬁipomínají spí‰e komedie
nebo hry. Obsah nyní novû uvádûné Evity je téma váÏnûj‰í. „Ústﬁední postava ,Che’ není Che
Guevara, n˘brÏ spí‰e ,muÏ z lidu’. V Evitû v‰ichni bojují proti v‰em ve spoleãenském systému.
Evita pﬁitom dûlá kariéru aÏ po Ïalostn˘ konec,
kdy je uctívána jako svûtice. Politick˘m rozhodnutím zmizela, aby nevzniklo nové poutní místo,
a její tûlo se na‰lo aÏ po sedmnácti letech. MuÏi
z lidu - Che se to vÛbec nelíbí, na jevi‰ti dává najevo, Ïe takto to opravdu nejde dûlat - tedy, jak si
poãíná vojsko, aristokracie a stejnû tak Evita. Na
závûr se tento muÏ z lidu zmûní v Che Guevaru
a v‰e spûje k revoluci. To uÏ mimo scénu pouze
v hlavách divákÛ, protoÏe pﬁedstavení skonãilo.
V podstatû politick˘ pﬁíbûh provázejí úÏasné strhující tance“, uvedl reÏisér Fieber.
(VÎ), Haló noviny 14. 4. 2009
„LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI“
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
Druh˘ mûsíc roku 2009 je ve znamení tûch
nejoãekávanûj‰ích muzikálov˘ch premiér, resp.
návratu dvou snad nejoblíbenûj‰ích dûl v novodobé ãeské historii. âekalo se na nû dlouho, ale
trpûlivost se vyplatila a je radost vychutnávat

sladké plody neboli pohled na vydaﬁené pﬁedstavení. A je nám potû‰ením konstatovat, Ïe nová inscenace legendárních „BídníkÛ (Les
Misérables)“ právem aspiruje na událost sezony!
KdyÏ se o uvádûní tohoto klenotu Ïánru
v Brnû zaãátkem roku 2008 zaãalo mluvit oficiálnûj‰ím tónem, leckdo si asi musel ﬁíci: „A není to
trochu brzy?“ Pﬁeci jen v té dobû stále mírnû hoﬁela nadûje, Ïe se praÏská inscenace je‰tû na
nûjak˘ ãas vrátí. Ale kdo se trochu vyzná v udílení licencí na nejvût‰í svûtová díla, tak tu‰il, Ïe
se tak jiÏ nestane a jelikoÏ ãas je neskuteãnû
mocn˘ ãarodûj, brnûnská inscenace pﬁichází
pﬁesnû v tu dobu, kdy se divákÛm v Praze zaãíná st˘skat a vzpomínky na pﬁedchozí inscenaci
zaãíná zlehka obklopovat mlha. A BrÀané zase
mají velikou radost z toho, Ïe se k nim na
Hudební scénu MdB tak proslulé dílo dostalo.
Pokud uÏ jste nûjakou inscenaci tohoto díla
vidûli (pro úãely tohoto ãlánku pﬁedpokládejme,
Ïe vût‰ina ãtenáﬁÛ se mohla seznámit aÏ s verzí
uvádûnou od roku 2003 po nûkolik let v GoJa
Music Hall, aã v‰em, kteﬁí stihli první nastudování – vlastnû kopii lond˘nské inscenace v létû
1992 v Divadle na Vinohradech, nepokrytû závidíme, autor této recenze, tehdy osmilet˘ prcek,
si pouze matnû vybavuje tehdej‰í televizní upoutávky), brnûn‰tí „Bídníci“ vám jistû nabourají
v‰echny va‰e dosavadní záÏitky. Jsou totiÏ pojati zcela jinak.
Napﬁíklad uÏ jen scénou nûmeckého scénografa Christopha Weyerse - ta se totiÏ, pﬁesnû
podle reÏijního zámûru, soustﬁedí na nuzn˘ Ïivot
lidí, je pomûrnû temná, ‰pinavá aÏ syrová, z velké ãásti dokonce naprosto minimalistická, pouze
doplnûná vkusnou statickou projekcí. Funguje to
pﬁímo bájeãnû a odkr˘vá to nové váÏnûj‰í souvislosti. Ano, tím si inscenace pﬁipisuje v˘razné
plus, jde totiÏ naprosto po tématu. Av‰ak, nemusíte se bát, barikády jsou v rámci moÏností vcelku realistické. (Barrandovské ateliéry, kde realizace kulis vznikala, se skuteãnû nezapﬁou.) Své
pﬁíznivce si jistû najde i roztomil˘ hostineãek
manÏelÛ Thénardierov˘ch ve „Sweeney
Toddovském“ stﬁihu, kde je tentokrát skuteãnû
rozemletá umûlá koãka. Vypadá to skvûle, lacinost se nepﬁipou‰tí! Uchváceni budete jistû
i z procházení paﬁíÏsk˘ch kanálÛ.
Stanislav Mo‰a se nebál dokonale propracovat herecké situace (zde je velik˘ rozdíl oproti
zpracování Petra Novotného, která sice nabízela megalomanské kulisy, ale i herci v nûkolika
málo situacích zÛstávali pouze v jistém „náãrtu“)
a nûkteré momenty i pojmout zcela jinak, viz. napﬁíklad sólová píseÀ studenta Maria „Prázdn˘
stÛl a Ïidle prázdné“ nám jej ukazuje na zcela
holé scénû schouleného na Ïidli. Trestanecké
galeje jsou zase pÛsobivû umístûny do kamenolomu, kde se jakákoli chvíle Ïití utopí v naprosté
monotónnosti.
Pokraãování na stranû 30
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GABRIELA
KARMAZÍNOVÁ

Gabriela Karmazínová
s Pavlou Princovou

TANâÍ
KdyÏ jsem ti volal, abychom udûlali tento rozhovor, byla jsi nûkde na motorkách. Robert
Fulgum krásnû vypráví o tom, Ïe jízda na motorce se spolujezdcem je vlastnû jist˘ druh
splynutí, a kdyÏ se spolujezdkynû pﬁitiskne
na ﬁidiãe a motor burácí, proÏívají jezdci extatick˘ stav jako pﬁi milování. Já jsem na motorce sedûl jenom jednou a moc mû to nedostávalo, ale pravda je, Ïe jsem jel s chlapem
a neﬁídil jsem. Ty má‰ k tûmto dvoukol˘m motorov˘m oﬁÛm oãividnû kladn˘ vztah. Jak ses
k tomu dostala, co tû na tom baví a jaké to je?
MÛj táta je automechanik a brácha - jako správnej kluk - musel mít taky motorku, obãas mû svezl a uÏ to bylo tady. Jsem Ïivoãi‰né znamení, ohnivé, brácha mû vozil na babetû a nûkdy v té dobû mû motorky chytly a uÏ mi to zÛstalo. A – jak
28

jsi ﬁíkal - uÏ jenom to, Ïe obejme‰ toho chlapa...
A co se mi líbí? Líbí se mi prostû v‰echno, co se
kolem motorek toãí... no a ten adrenalin!!!
TakÏe prostû motorky!
S Du‰anem Vitázkem
a Kamilem Dvoﬁákem
v muzikálu Evita,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Proã ses teda dala k divadlu, kdyÏ tû
S Petrem ·tûpánem
tak baví motorky?
v muzikálu
To byla vlastnû náhoda. Jako mladá holka
âarodûjky z Eastwicku
jsem dûlala mnoho sportÛ.
A co tﬁeba?
Volejbal, kanoistiku a moderní gymnastiku. Od moderní gymnastiky není k tanci
daleko a jednou pﬁi‰la paní z konzervatoﬁe k nám na základku a vybírala si dûti,
které by vzali na pﬁijímací zkou‰ky, to bylo
ve ãtvrté tﬁídû. Museli jsme tleskat do rytmu a oni mûli pocit, Ïe zrovna já tleskám
ze v‰ech nejlépe, kdyby existovaly soutûÏe v tleskání, asi bych se tím mohla Ïivit...
A jak to bylo dál?
Dotyãná paní si vybrala pár lidí a pozvala
nom ne v‰ichni mají v rodinû nûkoho, kdo
nás na pﬁijímaãky. Ty mûly tﬁi kola ...no a jak vihraje v divadle. Ostatnû podle toho, co jsi na
dí‰, nakonec mû vzali.
sebe prozradila na zaãátku, vyrÛstala jsi spí‰
A neuvaÏuje‰, Ïe bys dále studovala?
za hluku motoru neÏ klavíru.
Ne. Nechce se mi uãit.
Napﬁíklad moje babiãka je zarytá milovnice baleTakÏe jsi líná...
tu a operety, a kdyÏ jsem pﬁestoupila, tak to dost
(Gábinin potuteln˘ smích)
proÏívala. A dokonce to i oplakala, ale nov˘ druh
Jak jsi spokojená se svou prací?
divadla si ji získal na svou stranu, nejvíce se jí líV tomto divadle jsem spokojená urãitû víc neÏ
bily âarodûjky z Eastwicku.
v pﬁedcházejícím...
A co na tvou práci ﬁíká tﬁeba tvÛj pﬁítel? âasA kde to bylo?
to jsi na jevi‰ti jenom ve spodním prádle neV baletním souboru v Janáãkovû divadle.
bo v jiném podobném sporém odûvu...
âím to je, Ïe je ãlovûk nespokojen˘ nebo
Já Ïádného nemám...momentálnû...
moÏná spí‰... co byl ten poslední impuls,
Ale vûﬁím, Ïe kdyÏ mû nûkdo bude mít rád, tak se
abys ode‰la k nám, tedy do Mûstského divav‰ím v‰udy - on samozﬁejmû musí mít aspoÀ badla Brno?
betu.
V prvé ﬁadû jsem potﬁebovala zmûnu. A taky se
Balet jako zamûstnání nemá neomezenou Ïiv té dobû, kdy uÏ jsem pomalu zaãínala pﬁem˘‰votnost, pﬁem˘‰lí‰ o tom, co bude‰ dûlat, aÏ
let o odchodu, vymûnilo vedení. V dÛsledku jejich
to dál nepÛjde?
pﬁístupu jsem pﬁi‰la o motivaci.
To pﬁesnû nevím – nikdy neví‰, kam tû to zavaJak tû napadlo pﬁestoupit právû do „mûstskéne. Kdyby to bylo nûco spojeného se sportem,
ho“?
tak by mi to nevadilo. Na druhou stranu jsem
Byla jsem se podívat na pﬁedstavení na muzikávÏdycky chtûla mít cukrárnu. Takovou jako byly
lové scénû. Tenkrát se hrály Vlasy, coÏ bylo
dﬁív, kde by se dûlalo v‰echno domácí v˘robou.
vlastnû první pﬁedstavení na muzikálové scénû.
Byla by to cukrárna U kobry.
To mû uchvátilo, nejen pﬁedstavení samotné, ale
Bylo to veselé povídání, nicménû, v‰echno má
celá atmosféra, jakou toto divadlo má, dodne‰ka
svÛj konec – krásná a pﬁíjemná spoleãnice se
si pamatuji, jak byli diváci nad‰ení. To uÏ mû poumi ztrácí, je v ãasové tísni – jde si koupit boty na
ze utvrdilo v rozhodnutí zmûnit místo pÛsobnosti.
motorku, které jsou na mÛj vkus sice pﬁí‰ernû
Lákal mû muzikál jako Ïánr.
drahé, ale za to pr˘ vydrÏí na cel˘ Ïivot. Tak to
Nov˘ druh tancování...jaké to pro tebe bylo?
vypadá, Ïe uÏ se od ní asi nic víc nedozvíme...
Bylo to pro mû nové, muzikálové tancování mû
Michal Matûj, foto: jef Kratochvil
hroznû baví, v podstatû víc
neÏ balet. Hlavnû proto, Ïe je
tak rÛznorodé, nauãím se tím
pádem spoustu nov˘ch vûcí.
V MdB jsem taky musela poprvé v Ïivotû zpívat, a to pro
mne byla obzvlá‰tû tûÏká situace, stra‰nû jsem se stydûla. Ale kdyÏ uÏ se nauãím nûjakou písniãku, tak mû to poS Vendulou ·erákovou,
tom baví.
Stanislavem Mo‰ou
A co si o tvém zamûstnání
a Anetou Majerovou
myslí tví blízcí? Pﬁece je29
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Pokraãování ze strany 27

Jisté zmûny se udály ve vûci hudebního nastudování, o které se skloubením rÛzn˘ch ãinností postarali dirigenti Dan Kalousek, Jiﬁí
Petrdlík, Igor Vavrda (hudebním supervizorem je
Petr Gazdík). Díky tomu, Ïe byl dodrÏen slib
o novém pﬁearanÏování partitury, jsme svûdky
vcelku nového pojetí pro posluchaãe, zejména
co se rytmického pojetí a frázování slabik t˘ká.
I tak bude dlouholet˘m pﬁíznivcÛm cel˘ zvuk orchestru, postaven˘ hlavnû na smyãcích, bicích
nástrojích s v˘razn˘mi nástupy dechÛ a syntetizátorech, znaãnû blízk˘, v˘razn˘ch experimentÛ
se netﬁeba bát. Jen tak oklikou: aÏ bude dirigovat Jiﬁí Petrdlík, obãas se kouknûte i na nûj, takové nad‰ení z hudebního proÏitku se jen tak nevidí. Sálá doslova z kaÏdého pohybu a kaÏdé
noty.
Jednotlivé v˘kony se u této inscenace budou
asi hodnotit ryze podle subjektivního pohledu.
Pojìme se tedy o nûco podobného pokusit, rozhodnû ale následující ﬁádky neberte pﬁíli‰ jako
bernou minci. Jako celek se zdají b˘t ve vût‰inû
vzácnû vyrovnané.
Zaãnûme otázkou: Dovedeme si vÛbec
pﬁedstavit nûkteré ãeské nastudování bez operetního pûvce Jana JeÏka v roli Jeana Valjeana?
Asi tûÏko, on skuteãnû JE a Ïije touto postavou,
je tedy dobﬁe, Ïe vyuÏil nabídky vrátit se k jeho
Ïivotní roli i napotﬁetí a opût na v˘bornou, jeho
podání písnû „Otãená‰“ je stále nezapomenuteln˘m záÏitkem. Legendárního pﬁedstavitele brnûnské publikum pﬁijalo s nad‰ením, coÏ byla jistû pﬁíjemná odmûna za brilantní ztvárnûní.
Petr Gazdík je v roli Valjeana pomûrnû pﬁíjemn˘m pﬁekvapením, chybí mu pochopitelnû
dlouholeté JeÏkovy zku‰enosti, ale vcelku zdaﬁile se pohybuje mezi v‰emi Valjeanov˘mi Ïivotními etapami a svÛj v˘‰e poloÏen˘ baryton ãasto
nechává hrát v‰emi barvami.
Velice vyrovnaná je situace u pﬁedstavitelÛ
inspektora Javerta. AÈ uvidíte kteréhokoli z nich,
zklamáni nebudete, veliké a nadmíru zajímavé
rozdíly jsou v‰ak v jednotliv˘ch pojetích.
Petr ·tûpán jakoÏto ãinoherec má samozﬁejmû svou postavu rozehranou do v‰ech detailÛ,
je Javertem pﬁísn˘m, zásadov˘m. Písniãky má
„na tûlo“ upravené tak, aby je s pﬁehledem zvládal a takové úpravy lze jen pochválit, obzvlá‰tû
ústﬁední píseÀ postavy „Stars“ (Tam ve hvûzdách) v jeho podání opravdu stojí za to.
Pokud ale dáte u role Javerta spí‰e na podání jednotliv˘ch písní, nelze vám doporuãit nikoho jiného neÏ famózního zpûváka Luká‰e
Vlãka, kter˘ se své velké pﬁíleÏitosti a oãekávání
od jeho pﬁíznivcÛ do nûj vkládan˘ch nebál, uchopil ji za paãesy a nepustil, díky svému sytému basbarytonu a obzvlá‰tû ve druhé pÛlce
sympatickému herectví (a nepﬁekonatelné
Javertovû sebevraÏdû), aspiruje na titul alternace nejlep‰í.
Igor Ondﬁíãek je poté pﬁíjemn˘m mixem me30

zi obûma jiÏ zmínûn˘mi pány, jistû splní diváckou
pﬁedstavu o pﬁísném, zásadovém policistovi, jeho pojetí navíc obsahuje i poﬁádnou dávku zloby
a ve tváﬁi se mu zraãí intrikánství.
Fantine – jak Lenka Janíková, tak Eva
Jedliãková (ta má roli nazkou‰enou jako understudy – záskok, ale rozhodnû se nenechte touto
neviditelnou nálepkou zmást) jsou v roli opu‰tûné
matky Frantiny typovû pﬁesné a díky kvalitnímu
pûveckému pojetí a hereck˘m detailÛm je nejen
jejich „KníÏka snÛ“ tím správn˘m „dojákem“.
Marius: Jakub Uliãník má v˘hodu v tom, Ïe
umí zahrát infantilnûj‰í pobláznûné typy a tato
role je mu tedy naprosto u‰ita na míru. Mlad˘
student JAMU Tomá‰ Novotn˘ (znát ho mÛÏete
kupﬁíkladu jako Jidá‰e z „Godspellu“) je zase
Mariem nejzdatnûj‰ím po pûvecké stránce.
Souhrnnû jsou tito dva pánové naprosto rovnocenn˘mi alternanty.
Nesmírnû zajímavá je téÏ situace u pﬁedstavitelky asi nejznámûj‰í dívãí role a to Eponiny.
Johana Gazdíková ji hraje s kapkou suverénnosti i zdravé drzosti, ale její barva hlasu se nemusí líbit v‰em. Hanû Holi‰ové sedne tato role
bez v˘hrad se v‰ím v‰udy. Nejvût‰ím pﬁekvapením je v‰ak Kateﬁina Halíãková, která by se také
nemusela honosit nálepkou „understudy“, vystaãí si i bez ní, je totiÏ Eponinou s velk˘m E. Její
pojetí písnû „Samotáﬁka“ je procítûné, pﬁirozené,
dechberoucí.
Role dospûlé Cossety je snad jedním z nejproblematiãtûji napsan˘ch partÛ v muzikálové
historii a vyzpívává se velmi obtíÏnû, proto ho
nelze posuzovat jinak, neÏ jak ho pﬁedstavitelky
zvládnou jako celek. Radka Coufalová i Marta
Prokopová v této ãásti obstály na jedniãku
s hvûzdiãkou, Marta se díky svému vûku do charakteru hodí nepatrnû lépe.
Enjolras, vÛdce revoluce: role to nesmírnû
vdûãná. „Navrátilcem“ v této roli je Robert Jícha,
kter˘ od praÏského uvedení charakter tentokrát
je‰tû více prohloubil a udûlal ho pﬁísnûj‰ím. Jiﬁí
Mach je pro spolubojovníky více pﬁítelem. Oba
dva pánové jsou v˘borní.
Pojìme ke klenotÛm inscenace, na které
jsou neãekanû pasováni manÏelé Thénardierovi.
Jan Mazák je v roli vychrtlého hostinského naprosto vûrohodn˘ a pokud se za nejlep‰ího ãeského pﬁedstavitele této role zatím povaÏuje Jiﬁí
Korn, Jan Mazák je zcela jin˘m, ale dokonal˘m
zástupcem, s naprosto precizním hereck˘m projevem, takÏe netﬁeba Kornovy absence v této inscenaci litovat. Z Mazákova pojetí dokonce okamÏitû pochopíte, proã má Cosseta na svatbû
pﬁesnû takové ‰aty, jaké má. Thénardier Tomá‰e
Saghera má zase malou nev˘hodu, musí se sledovat zblízka, pak se i u nûj najdou rÛzné vtipné
„vyhrávky“.
U Mme Thénardier je v rámci herecké pﬁíleÏitosti na v˘bûr: Pokud jste zastánci hesla „Nová
inscenace si zasluhuje nové pojetí“, doporuãení
má Jana Musilová, která z postavy udûlala po-
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vedenou karikaturu a jakákoliv její replika je obrovsk˘m záÏitkem. Dáváte pﬁednost tradiãnûj‰ímu „semetrickému“ ztvárnûní? Pak jsou tu je‰tû
Lenka Bartol‰icová a Zuzana Maurery, obû velmi dobré, ke sv˘m manÏelÛm se dobﬁe hodící.
Nesmírnû ‰ikovní jsou téÏ v‰ichni dût‰tí
pﬁedstavitelé, jmenovat se ale slu‰í v˘kon
Davida Îáka coby Gavroche - tomuto se ﬁíká Ïivel na jevi‰ti.
Zkrátka a dobﬁe: Pokud by takovouto moÏnost herecky vypilovat své v˘stupy mûli Jiﬁí Korn
s Hanou KﬁíÏkovou i v‰ichni ostatní, mohla b˘t uÏ
tak v˘borná inscenace Petra Novotného v GoJa
Music Hall je‰tû o ﬁád lep‰í, v tomto smûru ale
slízává po právu smetanu provedení Mo‰ovo.
Mûstské divadlo Brno pﬁípravu na titul nepodcenilo, pﬁistupovalo k nûmu s náleÏitou pokorou a na v˘sledku je to moc a moc znát. Do tohoto díla byla vloÏena jedna úÏasná vûc, na kterou obãas kritici zapomínají a místo toho se babrají v nepodstatnostech. Je jím srdce a snad
hlavnû díky nûmu mÛÏeme vidût „Les
Misérables“ nejen v nové superlativní inscenaci
(v‰ak jde také o „muzikál superlativÛ“, no ne?),
ale také v pojetí mnohem bliÏ‰í pÛvodní my‰lence - depresivnûj‰ím a opravdovém a pﬁesto tak
blízké nám v‰em. Od pamûtníkÛ to ov‰em vyÏaduje se malinko odpoutat od pﬁedchozích, na
první pohled velkolepûj‰ích inscenací. Pokud tomu tak bude, ãeká vás velmi siln˘ záÏitek, pﬁi
kterém budete drÏet palce sv˘m oblíben˘m postavám a nakonec se i pﬁidáte k závûreãnému
nadûjnému chóru. TakÏe tuto recenzi pﬁijmûte jako tip na v˘let, hostovat se s tímto nároãn˘m projektem nejspí‰e nebude.
Ondﬁej Doubrava: „Les Misérables – Bídníci
v Brnû aneb Souhrnn˘ pohled
z dvanácti hodin v Ïáru revoluce“
BÍDNÍCI V MùSTSKÉM:
KVALITNù ODVEDENÉ ¤EMESLO
Bídníci v âesku a soukromé muzikálové produkce. Tohle spojení je‰tû pﬁed pár t˘dny patﬁilo
nerozluãnû k sobû. JenÏe od 13. února je v‰echno jinak. Mûstské divadlo Brno totiÏ nastudovalo
nejslavnûj‰í muzikál svûta jako první kamenné
repertoárové divadlo u nás. A Ïe se druÏina
okolo ﬁeditele a reÏiséra Stanislava Mo‰i nezalekla vÛbec niãeho, dokázala i tím, Ïe datum premiéry s klidem urãila na magick˘ pátek tﬁináctého.
Mûstské divadlo si na slavn˘ titul brousilo
zuby uÏ dlouho. Háãek byl ale v tom, Ïe nejprve
museli BrÀané poãkat, aÏ se hit podle stejnojmenného románu Victora Huga dohraje v praÏské GoJa Music Hall. Slavn˘ britsk˘ producent
a majitel práv Cameron Mackintosh totiÏ nechtûl
dát svolení, aby se v jedné (navíc tak malé) zemi hrály souãasnû dvû produkce BídníkÛ.
Mo‰ova ekipa v‰ak ani bûhem tohoto ãekání nezahálela a nastudovala mezitím ãeské premiéry
dal‰ích dvou znám˘ch muzikálov˘ch titulÛ:
Oliver! a âarodûjky z Eastwicku.

Právû jejich úspûch nakonec pomohl k tomu,
Ïe pﬁi pﬁípravû BídníkÛ udûlila britská producentská dílna Mûstskému divadlu exkluzivní v˘jimku
v jinak striktním dodrÏování licenãních podmínek.
Brnûn‰tí inscenátoﬁi tak nemuseli vytváﬁet dal‰í
pﬁesnou repliku lond˘nské inscenace (tak, jak je
tomu v‰ude po svûtû), ale mûli v nastudování
prakticky volnou ruku a prostor pro vlastní, originální pojetí.
Vzali to opravdu svûdomitû. Ke spolupráci
pﬁizvali nûmeckého scénografa Christopha
Weyerse, trojrozmûrné kulisy si nechali na míru
vyrobit ve Filmov˘ch studiích Barrandov, vyuÏili
videoprojekcí a Andrea Kuãerová navrhla pﬁes
pût set dobov˘ch kost˘mÛ.
ReÏisér Mo‰a si zase mohl dovolit ten luxus,
Ïe aÏ na pár v˘jimek nastudoval revoluãní pﬁíbûh
z paﬁíÏsk˘ch barikád roku 1830 s kmenov˘mi
herci souboru – a to i pﬁesto, Ïe nûkteré role si
vyÏádaly aÏ ãtyﬁnásobné alternace. MÛÏete totiÏ
mít super kvalitní scénu a kost˘my, dobﬁe ‰lapající orchestr (v Brnû Ïiv˘, pûtatﬁicetiãlenn˘), ale
kdyÏ nemáte odpovídající herecké pﬁedstavitele,
nemÛÏete Bídníky na repertoár nasadit. Les
Misérables bez jediného promluveného slova
balancují na hranici mezi muzikálem a operou
a disponují mimoﬁádnû nároãn˘mi pûveck˘mi
party.
Ten nejobtíÏnûj‰í pochopitelnû ãeká na hlavního hrdinu, uprchlého galejníka Jeana Valjeana.
V Brnû si tuto roli stﬁihl uÏ „ostﬁílen˘ ãesk˘
Valjean“ Jan JeÏek, kter˘ má za sebou jak úãinkování v prvním ãeském uvedení BídníkÛ v roce
1992 na Vinohradech, tak i v jeho obnovené premiéﬁe o jedenáct let pozdûji. Z domácích zdrojÛ
ho doplnil Petr Gazdík, kter˘ v plnû soustﬁedûném v˘konu zúroãuje v‰echny své dosavadní
zku‰enosti z muzikálov˘ch rolí. V dal‰ích postavách se v nûkoliker˘ch alternacích bl˘skli Luká‰
Vlãek jako policejní komisaﬁ Javert, Lenka
Janíková jako Fantina, Radka Coufalová v roli
Cossety, Robert Jícha jako revolucionáﬁ Enjolras
nebo Zuzana Maurery s Tomá‰em Sagherem
v komické dvojici majitelÛ hospody Thénardiérov˘ch.
Mûstské divadlo Brno tak v Bídnících pﬁedvedlo profesionální v˘kony na v‰ech frontách
a naplno vyuÏilo potenciál vlastního souboru.
O zájem divákÛ se na Lidické rozhodnû bát nemusí. UÏ teì by mohli na pokladnu s klidem vyvûsit ceduli: Bídníci – do konce bﬁezna vyprodáno.
Lenka Vránová, Toplife, bﬁezen 2009
VZPOMÍNÁM NA SETKÁNÍ
S ÚÎASN¯MI LIDMI
O divadelních a televizních rolích, ale i o dûtsk˘ch snech jsme si povídali s hereãkou
a zpûvaãkou Hanou Holi‰ovou (29).
Pomyslné jablko rodiãÛ, dirigenta a korepetitora EvÏena Holi‰e a zpûvoherní sólistky Hany
Pokraãování na stranû 34
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S Bárou Jelenovou
v dramatu Síla zvyku,
reÏie: Hana Bure‰ová
Pokraãování ze strany 6

Louis Pasteur prohlásil, Ïe v den, kdy nepracoval, se cítil provinile, jako kdyby nûco
ukradl. Ty bude‰ tento lidsk˘ typ?
Pﬁiklonil bych se k tomu. I kdyÏ nemám rád
‰katulky. Já totiÏ neodpoãívám. Musím b˘t neustále aktivní. Nemám ale takové intelektuální
záliby. Tﬁeba vÛbec neãtu. V‰e jsem pﬁeãetl do
25 let.
Jaké má‰ koníãky?
Ale já mám pûtiletého kluka. Mám rád tﬁeba
muziku. KdyÏ jde tﬁeba Ïena se synem ven, nedá mi to a uklízím. MÛÏu si ale pustit na pln˘
pecky muziku, kterou tﬁeba synátor nemá rád.
Má‰ nûjakou osobní Sílu zvyku ty sám, má‰
rituály, stereotypy, aÈ se zase vrátíme k Bernhardovi?
Mám rituály pokud se t˘ãe pﬁípravy na pﬁedstavení. Jsem vÏdy v urãitou dobu v ‰atnû, jako
první se snaÏím pﬁevléct. KdyÏ hraju Zapomenuté svûtlo, tak si musím pﬁes den zopakovat cel˘ text. Ale jenom si ho zmemoruju.
Scénáﬁ v ruce drÏet nepotﬁebuju.
Pûtasedmdesátiminutov˘ monolog Demla
v Zapomenutém svûtle ale i Síla zvyku pﬁedstavují skuteãnû velké "fláky" dialogÛ.
ProÏil jsi uÏ nûkdy na vlastní kÛÏi nejvût‰í
mÛru hercÛ, coÏ je v˘padek textu?
Samozﬁejmû Ïe se mi to stalo. Ale nikdy to nebylo nijak drastické. Pro mne by nápovûda nemusela existovat. Prostû bych ji zru‰il. KdyÏ
mám okno, nedokáÏu zachovat chladnou hlavu
a nastavit strnule ucho smûrem k tomu ‰eptání
nápovûdy.
V Oslavû u známého Demlova Tasova má‰
chatu. ProÏil jsi tam léto?
32

Je to chalupa str˘ce
mé Ïeny. Ale kaÏdé
léto tam minimálnû tﬁi
t˘dny trávíme. Mám
to tam v‰echno prochozené. Znám hrob
Jakuba Demla, hledal
jsem neúspû‰nû hrob
i té opûvované selky
Zezulky. Já ale nepotﬁebuju nikam jezdit.
Mnû staãí chata a Vysoãina. Oslava je asi
ãtyﬁi kilometry od
Tasova. Není tam
Ïádná prodejna ani
hospoda. KaÏd˘ den
jezdím na kole podél
ﬁeky deset kilometrÛ,
abych udûlal nákupy.
A nejradûji bych ten
les kolem vyãistil, to
je vÛbec takov˘ mÛj sen. Mít pût hektarÛ lesa
(tedy, ne, Ïe bych ho potﬁeboval vlastnit) a provzdu‰nit ho, zbavit klestí. MoÏná mû to ãeká na
dÛchod.
Jak je to ve tvém chápání herectví: je to spí‰
pudová, aÏ skoro neﬁízená záleÏitost, nebo
jen promy‰len˘, chladnû kalkulovan˘ projev?
Ve Tﬁech sestrách jsem si uvûdomil, Ïe jsem na
jevi‰ti spí‰e v jistém druhu extáze. Îe prostû na
jevi‰ti dochází k urãité ztrátû vûdomí skuteãné
reality. Uvûdomuju si celkové situace. Celek je
tedy racionální, ale jednotlivé emoce jsou velmi
osobní. Herectví je podle mne racionálnû seskládaná soustava velmi emotivních impulsÛ.
Ale kaÏd˘ herec to cítí asi jinak.
Hra Síla zvyku má svou komikou blízko
k fra‰ce a varírováním opakování rÛzn˘ch
situací i ke klauniádû ãi filmové grotesce.
Jak˘ divadelní Ïánr má‰ vÛbec nejradûji coby interpret?
VÏdycky jsem si myslel, Ïe jsem komik. Ale
poslední dobou mám pocit, Ïe se nezadrÏitelnû
blíÏím ke druhému pólu. (rozesmûje se) Na komedii je pﬁíjemná bezprostﬁední odezva a Ïe
okamÏitû vidíte v˘sledek. Prostû se hned pozná, jestli se to povedlo.
Rozbreãel tû nûkdy nûkdo ze tv˘ch kolegÛ?
Nevím, jestli se dojímám rád, ale musím ﬁíct, Ïe
ãím jsem unavenûj‰í Ïivotem, tím rozhodnû
snadnûji. Pamatuju si, Ïe tﬁeba u komika
Miroslava Horníãka ke stáru mi toto dojímání se
pﬁi‰lo aÏ protivné. Obávám se, Ïe k tomuto stádiu spûju taky. Já ale nebreãím, jen kdyÏ je nûco smutné. Dojímám se nad tím, kdyÏ je i nûco
krásné. KdyÏ jsem poslednû vidûl Jazz Side
Story, tak mi prostû jednou vytryskly slzy z to-
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ho, jak ty dûcka krásnû zpívaly. Nejde o uvûdoTvÛj ‰estit˘denní syn Honzík si zahrál uÏ jamování si nûjak˘ch souvislostí tragick˘ch ãi fiko novorozenec v JIndﬁichovi VIII. Nebyl to
lozofick˘ch. Staãí dokonalá krása...
tehdy trochu drsn˘ kﬁest divadlem a ty mu
V âechovov˘ch Tﬁech sestrách nyní znostele‰ dráhu herce?
vu hraje‰ vojenského lékaﬁe âebutykina.
Bylo to moje dítû a já ho pﬁi v˘stupu drÏel z vûtV ãem je to oproti Hradci Králové nyní jiné?
‰í ãásti v náruãí osobnû. Nic mu nestelu, i kdyÏ
Urãitû v rozsahu mé role i celé hry, v Hradci bysám ﬁíká, kdyÏ vidí nûjaké dûti na jevi‰ti, Ïe by
lo obé snad poloviãní (role moÏná je‰tû men‰í).
si rád sám zahrál. Dûti hrají vût‰inou statické
Ale rozkrytím mûly ty dvû inscenace i nûco
role, takÏe rozumím té touze si tam stoupnout.
hodnû spoleãného.
Mám je‰tû dvû holky a ty jsem taky do niãeho
Zkou‰íte nyní s reÏisérkou Bure‰ovou
nenutil.
Bernhardovu Sílu zvyku. Její inscenace pﬁiA kdyÏ se Honzík rozhodne pro herectví?
nesly divadlu uÏ mnoho cen. Jak byste chaRozmlouvat mu to nebudu. Budu se dívat jaké
rakterizoval její pﬁístup? Dûlal jste s ní uÏ
má pﬁedpoklady. Nejhor‰í jsou neslaní nemastAmfitryon a Znamení kﬁíÏe... Co vám na této
ní herci.
spolupráci vyhovuje?
A proã ses dal vÛbec k divadlu ty?
Hanka a její manÏel, dramaturg ·tûpán
UÏ jsem to ﬁíkal do rozhovorÛ. Fungoval jsem
Otãená‰ek, pﬁistupují ke kaÏdé hﬁe s velkou pove tﬁídû jako takov˘ ‰a‰ek. Paní uãitelka mû
korou k autorovi i k textu. To mi imponuje a jachtûla pacifikovat a moÏná i kvÛli mnû zaloÏila
ko konzervativního ãlovûka velmi tû‰í. Nikdy se
dramatick˘ krouÏek. Za trest mi dávala recitonesnaÏí na textu exhibovat a vÏdy se snaÏí vyvat a hlavnû uãit se zpamûti tﬁeba celou první
táhnout jeho podstatu. Napﬁ. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi se
kapitolu Tﬁí muÏÛ ve ãlunu. Potom ve dvanácti
odehrávali sice na pavlaãi, ale poﬁád to byli
pﬁi‰el za mnou pan Oli‰ar, vedoucí dramatickékrásní romantiãtí mu‰ket˘ﬁi. Kdykoliv jsem coho krouÏku pﬁi DK v KromûﬁíÏi, a já zaãal hrát
koliv s Hankou dûlal, nikdy jsem nemûl pocit,
v regulérních pﬁedstaveních pﬁed pln˘m kromûÏe dûlám v nûãem jiném, neÏ co jsem si na zaﬁíÏsk˘m kulturákem.
ãátku pﬁeãetl.
Nyní pﬁichází ta nejvût‰í, ale jaká byla tvá
ReÏisérka Hanka Bure‰ová o tobû ﬁíká, Ïe
první role?
má‰ pr˘ reÏijní vidûní. Je to pravda a co tím
Byli to Tﬁi mu‰ket˘ﬁi v podání jakéhosi ruského
konkrétnû myslela?
spisovatele. (Myslím, Ïe to byl Ivanov.) Fór byl
Nevím, já se snaÏím vÏdycky pﬁem˘‰let, nejen
v tom, Ïe byli zasazeni do zvíﬁecí ﬁí‰e: Medvûd,
nad svou rolí, ale nad celou hrou a nad tím, jaKoãka a Kohout. Já jsem hrál právû toho opekou roli ta moje role v té hﬁe hraje (dobr˘ ne?).
ﬁence.
Pochopitelnû se snaÏím o vûcech s reÏisérem
Kohout je vlastnû zvíﬁetem, které se jaksi
diskutovat a inscenaci spoluvytváﬁet. A i v tomneustále pﬁed cel˘m dvorem prsí. O nûãem
hle je spolupráce s Hankou bezva, protoÏe je
podobném jsme vlastnû vedli celou dobu
ochotna diskutovat a hodnû vychází z herce.
ﬁeã. A tak si myslím, Ïe moÏná nemohla pﬁiLetos pﬁipadá sté v˘roãí narození v˘znamjít ani elegantnûj‰í teãka. Díky za rozhovor.
ného brnûnského herce Karla Högera,
Lubo‰ Mareãek
kter˘ si dokonce poﬁídil osobní promítaãku a svÛj projev na plátnû si
analyzoval. Jindy poslouchal svÛj
hlas ze záznamu. Dûlal bys nûco podobného?
Nikdy!!!!!
Protagonistou Bernhardovy hry je
dominantní muÏská postava. Cítí‰ se
sám jako dominantní vÛdce stáda
a své rodiny?
V rodinû urãitû. V angaÏmá v Hradci
a u BezruãÛ jsem byl urãitou vÛdãí
osobností a vÏdy jsem dûlal jakéhosi tiskového mluvãího souboru. Ale teì uÏ
jsem stár, soubor velik˘ a problémy, pokud jsou, ne tak velké, aby bylo tﬁeba se
angaÏovat. Ale rodinû velím pádnou ruS Jakubem Przebindou
kou, ale nejsem tyran. Beru v potaz náv dramatu Tﬁi sestry,
zory druh˘ch (i kdyÏ Ïena si myslí, Ïe
reÏie: Stanislav Mo‰a
jsem tyran).
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Horké, se pÛvodnû zakutálelo dále od umûleckého stromu – vydala jste se studovat Stﬁední
pedagogickou ‰kolu do Boskovic. Po maturitû
jste v‰ak podala pﬁihlá‰ku na JAMU. Geny nakonec zvítûzily, nebo jste si cestu k divadlu musela najít sama?
Ve sv˘ch tﬁinácti letech jsem je‰tû nemûla
Ïádnou konkrétní pﬁedstavu o tom, ãím bych se
jednou chtûla Ïivit, tak jsem se po vzoru kamarádky vydala na stﬁední pedagogickou ‰kolu.
Odmaliãka jsem hrála na klavír, takÏe jsem si jako specializaci zvolila hudební v˘chovu a také
jsem zaãala zpívat a hrát ve ‰kolní kapele.
MoÏná i díky tomu se zaãaly probouzet nûjaké ty
rodiãovské hudební geny. Pﬁi rozhodování kam
na vysokou ‰kolu to byla spí‰ náhoda. Poradil mi
tatínek – aÈ to zkusím na herectví a já to bez velk˘ch nadûjí i ambicí zkusila. A ono to vy‰lo.
V profesionální praxi se vûnujete zpûvu
a muzikálu, proã jste tedy studovala ãinoherní
herectví?
Pﬁijímaãky na JAMU jsem dûlala na ãinohru
i na muzikál. Vzhledem ke zku‰enostem spí‰e
hudebním neÏ hereck˘m jsem si dûlala vût‰í nadûje na muzikál, ale k mému pﬁekvapení mû pﬁijali na ãinohru.
Od roku 2005 jste ve stálém angaÏmá muzikálového souboru Mûstského divadla Brno, pﬁed
tím jste pÛsobila na „volné noze“. Potﬁebovala
jste si osahat herectví jen tak, svobodnû, anebo
právû po tﬁech letech jste dostala nabídku angaÏmá, které vás oslovilo?
Chtûla jsem dûlat obojí, ãinohru i muzikál,
coÏ ve vût‰inû divadel u nás moÏné není, tak
jsem zvolila „volnou nohu“. Nabídka angaÏmá do
Mûstského divadla pﬁi‰la uÏ dﬁív, ale dala jsem
pﬁednost rÛznorod˘m zku‰enostem v rÛzn˘ch
divadlech a potkávání se s nov˘mi lidmi.
Vyhovovalo mi, Ïe jsem byla sama sobû pánem.
Po tﬁech letech jsem se ale rozhodla angaÏmá
do Mûstského divadla pﬁijmout. Pﬁineslo mi
spoustu zajímavé práce, krásn˘ch rolí i cestování po Evropû.
V tûchto dnech fini‰ují pﬁípravy muzikálové
inscenace Evita na va‰í domovské scénû, kde
studujete titulní roli. Byla vám nabídnuta, nebo si
tvÛrci vybírali z více adeptÛ?
Role Evity mi byla nabídnuta. Bylo to neãekané pﬁekvapení vzhledem k tomu, Ïe za leto‰ní
sezonu uÏ mám v divadle za sebou nûkolik premiér.
Patﬁí Evita mezi role, u kter˘ch jste ráda, Ïe
vás potkaly? Jak˘ k ní máte vztah?
První byla samozﬁejmû radost z takové krásné pﬁíleÏitosti, ale hned vzápûtí na mû pﬁi‰ly i pochyby. Po hudební stránce je jednoznaãnû tím
nejtûÏ‰ím, co jsem zatím kdy dûlala. Hudba je
nádherná, zaujala mû uÏ pﬁed lety, kdyÏ jsem vidûla filmovou verzi s Madonnou v hlavní roli.
Divadelní pojetí je ale hudebnû mnohem nároãnûj‰í neÏ filmová verze. Nûkteré komplikované
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pasáÏe mi zní tak, jako by se Lloyd Webber nechal inspirovat Janáãkem. Dostali jsme k prostudování rÛzné materiály o Ïivotû i smrti Evy
Duarte-Perón. Reáln˘ pﬁíbûh Ïivota téhle Ïeny je
neuvûﬁiteln˘, obdivuhodn˘, zaráÏející, opﬁeden˘
mnoha tajemstvími a pasáÏe mluvící o pﬁíãinách
smrti jsou místy opravdu neskuteãné. Zajímalo by
mû, jak se to v‰e odehrálo doopravdy. Jestli zemﬁela pﬁirozenou smrtí, nebo se pﬁiãinil nûkdo,
komu byla nepohodlnou, a taky jak dalece byly
ve skuteãnosti její ãiny vypoãítavé, nebo upﬁímné.
Na co byste nalákala diváky na premiéru?
Od mnoha muzikálÛ se Evita li‰í právû tím,
Ïe pﬁíbûh je napsán podle skuteãnosti, to je pro
mû osobnû lákavé. Je to velk˘ hudební záÏitek
a v neposlední ﬁadû, má blond paruka taky stojí
za zhlédnutí.
Va‰e úspûchy sahají i mimo divadlo – hrajete v televizním seriálu Velmi kﬁehké vztahy, stála
jste i pﬁed filmovou kamerou. Co vám tyto zku‰enosti pﬁinesly nového?
Seriál Velmi kﬁehké vztahy byl pro mne
první vût‰í zku‰eností pﬁed kamerou. Musela
jsem se nauãit pﬁepínat mezi divadelními a filmov˘mi hereck˘mi prostﬁedky, které jsou odli‰né. Pro mnohé je to pod úroveÀ hrát v takovémto typu seriálu, ale já to vnímám jako velkou zku‰enost a skvûlou pﬁíleÏitost nauãit se fungovat
pﬁed kamerou. TûÏké je nepodlehnout rutinû,
která se pﬁi takto dlouhodobém natáãení dostaví.
Pﬁi nároãném tempu natáãení a velkém mnoÏství
stále nov˘ch textÛ je to taky dobr˘ trénink pamûÈov˘ch bunûk.
Byla jste dítûtem vyrÛstajícím v divadelním
prostﬁedí, znáte trému, ostych?
Fakt, Ïe jsem vyrostla v divadelní rodinû, nemûl na trému bohuÏel Ïádn˘ vliv. Mám ji poﬁád,
k tomuto povolání asi prostû patﬁí.
Díky castingu jste získala hlavní Ïenskou roli v pﬁipravovaném ﬁíjnovém pÛvodním ãeském
muzikálu Kudykam, kter˘ na podzim uvede
Státní opera Praha. Jak se na tuto práci tû‰íte?
Vzpomínám na uÏ zmiÀovanou velkou trému
a pocity zvlá‰tní zodpovûdnosti, ale hlavnû na
setkání s úÏasn˘mi lidmi. Je to úplnû nov˘ typ
projektu, s jak˘m jsem se nikdy nesetkala. Moc
se na to tû‰ím. Velmi si váÏím toho, Ïe pan
Michal Horáãek, Petr Hapka a cel˘ tvÛrãí t˘m sází na úplnû jin˘ okruh lidí, neÏ je v praÏsk˘ch hudebnû divadelních projektech zvykem. Jdou si
vlastní cestou s naprosto jasnou vizí, co od tohoto projektu oãekávají. I kdyby to pro mne
skonãilo pouhou úãastí na konkurzu, byla bych
za tuto zku‰enost a setkání vdûãná.
S reÏisérem Dodo Gombárem a skladatelem
Davidem Rotterem jste poﬁádala ‰ansonové veãery. NeuvaÏovala jste o pûvecké dráze – tﬁeba
v dûtství?
Asi jako kaÏdá malá holka jsem chtûla b˘t
Darinka Rolincová... Nyní po dráze zpûvaãky netouÏím, ale duetem s Freddie Mercurym bych urãitû nepohrdla.
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Jste pûvecky i pohybovû nadaná, co pro vás
zpûv a tanec znamenají?
Radost, dﬁinu a obÏivu.
Pﬁed lety jste coby mladinká brnûnská hereãka získala v Hudebním divadle Karlín roli
Aleny v Noci na Karl‰tejnû, která vám pﬁinesla
dokonce nominaci na Thálii. Jak to cítíte dnes?
To, Ïe se mi podaﬁilo probojovat se do Noci
na Karl‰tejnû, jsem tenkrát povaÏovala za svÛj
velk˘ úspûch. Dodnes tohle pﬁedstavení hraju
moc ráda. Byla to velká zku‰enost potkat se na
jevi‰ti s herci, jako jsou pan Kostka, Brzobohat˘
a mnoho dal‰ích, které jsem dﬁíve mohla obdivovat jen jako divák.
Jste úspû‰nou a vytíÏenou hereãkou, po
ãem momentálnû touÏíte?
Bylo by fajn, kdyby se Brno pﬁesunulo o sto
osmdesát kilometrÛ blíÏ k Praze, a já bych tak
mûla víc ãasu na osobní Ïivot, rodinu a pﬁátele.
KdyÏ se ohlédnete za sv˘mi zaãátky, máte
pocit, Ïe jste to mûla jako dítû umûlecky úspû‰n˘ch rodiãÛ snaz‰í, nebo naopak tûÏ‰í?
Snaz‰í moÏná v tom, Ïe mi rodiãe byli a jsou
velkou oporou. TûÏ‰í v tom, Ïe obãas ãelíte podezﬁením, Ïe to jako dcera divadelníkÛ máte jednodu‰‰í.
Na které tﬁi role a inscenace byste pozvala
ãtenáﬁe?
âarodûjky z Eastwicku – to je moje srdeãní
záleÏitost. Pohodové, odreagovávací, vtipné.
Equus – pﬁíbûh chlapce, kter˘ je napsán podle
skuteãné události. Mrazí mû pﬁi pomy‰lení, jaké
dÛsledky mÛÏe mít fanatismus náboÏensk˘ nebo
jak˘koli jin˘. Evita – snad to nezakﬁiknu, kdyÏ pozvu diváky na zajímav˘ hudební záÏitek.
Hana Holi‰ová (1980, Brno)
Absolventka ãinoherního herectví JAMU.
Hrála ve zpûvoherním souboru Národního divadla Brno, na Nové scénû v Bratislavû, v Divadle
Bolka Polívky, Divadle pod Palmovkou, ... Dnes
je sólistkou Hudebního divadla Karlín a Mûstského divadla Brno.
Iveta Macková, kult.cz, duben 2009
JEDNA OTÁZKA PRO
¤EDITELE MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO,
PANA STANISLAVA MO·U
Soubor MdB slaví úspûchy nejen doma,
ale i v zahraniãí. Jak tyto „spanilé jízdy“ zaãaly a kde v‰ude jste hráli?
Psal se rok 1991 (12. záﬁí) a my jsme na Ïádost nûmeck˘ch partnerÛ pﬁipravili ná‰ muzikál
(Z. Merta, S. Mo‰a) „Sny nocí svatojánsk˘ch“
nejprve v nûmeckém jazyce, a teprve po dvou
dnech je uveden i v na‰í mateﬁ‰tinû.
Bylo to pro mnohé z nás divné, ale... byla to
podmínka, zaãátek na‰ich „spanil˘ch jízd“ po
Evropû. Nejdále z âeské republiky jsme zatím
hráli na ostrovech, které jsem do té doby znal
pouze ze zpráv o poãasí – na Azorech.
Nejãastûji hrajeme v Nûmecku, ale taky ve ·v˘carsku, Holandsku, Dánsku, Rakousku, ·panûl-

sku, Portugalsku... vlastnû bude v˘hodnûj‰í napsat, Ïe jsme zatím nehráli z evropsk˘ch zemí
jen na Islandu. Inscenaci West Side Story jsme
hráli v Düsseldorfu v hale pro deset tisíc divákÛ,
ale stejnou inscenaci i v hotelovém divadle pro
dvû stû divákÛ v Garmisch-Partenkirchenu a nejvíce divákÛ (25 000) pﬁi jediném veãeru nás
s koncertní verzí West Side Story vidûlo v rakouském Villachu na pontonovém jevi‰ti postaveném na hladinû ﬁeky. Vlastnû nemám spoãítáno, kolikrát celkem jsme od poãátku devadesát˘ch let v zahraniãí hostovali, ale jedná se asi
o sto aÏ sto padesát pﬁedstavení roãnû. Na poãátku devadesát˘ch let jsme byli v‰ude vítáni
s úsmûvem a nad‰ením, stejnû jako dal‰í kolegové z b˘valého v˘chodního bloku. Samozﬁejmû, Ïe se na‰la celá ﬁada rÛzn˘ch „vykukÛ“,
kteﬁí kazili dobrou povûst umûlcÛ z tûchto zemí.
Napﬁ. mi jeden z poﬁadatelÛ na severu Nûmecka
vyprávûl historku o jednom dûtském rumunském
sboru, kter˘ pﬁijel s pﬁenosn˘m, ‰patnû hrajícím
magnetofonem, na kterém byly na kazetû nahrány ony sbory, které chudáci dûti nejen Ïe neumûly ani zpívat, ani je dokonce neznaly zpamûti!
Na‰e drobné chyby ve v˘slovnosti (pﬁedev‰ím nûmãiny, angliãtiny a ‰panûl‰tiny) pﬁestaly
b˘t na konci devadesát˘ch let s úsmûvem pﬁehlíÏeny a my jsme museli najmout pﬁísné jazykové lektory, abychom v rostoucí konkurenci za
sniÏujícího se zájmu rÛzn˘ch poﬁadatelÛ obstáli.
V souãasnosti jsme jedním z mála divadel, která
jsou na západním divadelním trhu vnímána jako
umûlecká instituce schopná pﬁedvést nejvy‰‰í
kvalitu a která získávají opakovanû nabídky
k dal‰í spolupráci. Ale zájem o na‰e vystoupení
se v posledních letech zaãíná oz˘vat i z v˘chodních zemí. Naposledy jsme s ohromn˘m úspûchem hostovali na festivalu operetních souborÛ
v Bukure‰ti.
Samozﬁejmû, Ïe je pro nás hostování v zahraniãí pﬁedev‰ím pﬁínosné v oblasti finanãní,
av‰ak to mnohem podstatnûj‰í se odehrálo
s úrovní na‰ich interpretÛ. KdyÏ jsme odjíÏdûli
poprvé, tﬁásli se hrÛzou v oãekávání, jak uspûjí
ve srovnání s profesionály, kteﬁí se hudebním divadlem zab˘vají celé generace. Ale postupnû
zjistili, Ïe se nejenom s nimi mohou srovnávat,
ale Ïe nûkteﬁí z nich (Petr Gazdík, Du‰an
Vitázek, Stano Slovák, Igor Ondﬁíãek, Ivana
VaÀková, Alena Antalová, Radka Coufalová
a mnoho dal‰ích) pﬁevy‰ují i celou ﬁadu kolegÛ
z takov˘ch mûst, jako jsou Lond˘n a New York.
I to je jeden z dÛvodÛ, proã stále ãastûji zajíÏdûjí diváci ze zahraniãí na na‰e pﬁedstavení i k nám
do Brna – do Mûstského divadla na Lidickou.
red, KAM-pﬁíloha ã. 4, 2009
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Thomas Bernhard, 1988

Thomas Bernhard
SÍLA ZVYKU
„V‰ichni lidé jsou monstra, jakmile odloÏí svÛj
krun˘ﬁ.“ (T. Bernhard)
Thomas Bernhard (1931-1989) patﬁí bezesporu k nejv˘znamnûj‰ím pováleãn˘m nûmecky
pí‰ícím autorÛm. Svou rozsáhlou prozaickou
a dramatickou tvorbou zásadním zpÛsobem
ovlivnil podobu evropského románu a drama-

P¤IPRAVUJEME
tu 20. století, jeho dílo je v˘znamem srovnatelné s literárním odkazem Beckettov˘m
a Joyceov˘m. V posledních dvou desetiletích
si tento autor koneãnû nachází cestu i k nám.
Do ãe‰tiny byla jiÏ pﬁeloÏena vût‰ina jeho textÛ, jeho hry se pomûrnû ãasto objevují na repertoáru ãesk˘ch a moravsk˘ch divadel.
Ve své tvorbû dramatické, ãítající celkem
osmnáct her a nûkolik tzv. dramoletÛ, vyvinul
Bernhard osobitou formu monologické dramatické ﬁeãi, rytmizované a ãlenûné do krátk˘ch
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ﬁádkÛ, jak˘chsi ver‰Û v próze. Text sv˘ch
divadelních her komponuje jako hudební
skladbu, pracuje s refrény, variacemi,
opakováním, party jeho figur se prolínají
jako jednotlivé hlasy v partituﬁe. âasto
v‰ak dominuje hlas jedin˘, jemuÏ ostatní
vytváﬁejí prostﬁedí, jakousi rezonanãní
desku. Bernhard vytvoﬁil zvlá‰tní variantu
moderní podoby dramatu, neopakovatelnou a nepﬁenosnou, nicménû v na‰em
prostoru bezprostﬁednû srozumitelnou,
„stﬁedoevropskou“ variantu divadelního
textu v dobû, kdy pojmy drama a dramatick˘ ztratily svÛj pÛvodní v˘znam.
Hru Síla zvyku (Die Macht der
Gewonheit) napsal Bernhard pro
Salcbursk˘ festival, kde byla také v reÏii
Dietera Dorna v roce 1974 poprvé nastudována. Autor byl Dornovou inscenací tak
nad‰en, Ïe po dobu jejího uvádûní zakázal jakákoliv jiná nûmeckojazyãná uvedení. Dûj se odehrává v cirkusové maringotce ﬁeditele Caribaldiho. Ten si usmyslel,
Ïe nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném ãase SchubertÛv kvintet Pstruh.
A tak se uÏ dvaadvacet let snaÏí pﬁinutit
Îongléra, Krotitele, Vnuãku a Klauna, kteﬁí nemají k hudbû Ïádn˘ vztah, aby se nauãili hrát na klavír, housle, violu a basu…
Síla zvyku je o touze po absolutní dokonalosti, která je v nesluãitelném rozporu s banální, v‰ední a poniÏující realitou. Hra má svou
drsnou komikou blízko k fra‰ce, stál˘m opakováním, hyperbolizací fyzick˘ch v˘razov˘ch
prostﬁedkÛ a expresivním mimoslovním v˘razem odkazuje i ke klauniádû, filmové grotesce
ãi absurdnímu dramatu. V Bernhardovû dramatickém díle zahajuje tato jeho ãtvrtá celoveãerní hra ﬁadu “komeditragédií“ (Divadelník,
Minetti, Imanuel Kant, Svûtanápravce), jejichÏ
protagonistou je dominantní muÏská postava, misantrop a tzv. ãlovûk ducha, jehoÏ megalomanská a tudíÏ nenaplnitelná
touha po dokonalosti se stává posedlostí, s níÏ tyranizuje a deprimuje své okolí
i sebe.
Mûstské divadlo Brno uvede Sílu zvyku
v ãeské premiéﬁe. Hru v pﬁekladu Josefa
Balvína nastudovala reÏisérka Hana
Bure‰ová v dramaturgii ·tûpána Otãená‰ka,
na scénû Tomá‰e Rusína a v kost˘mech
Zuzany ·tefunkové-Rusínové. Hrají Jan
Mazák, Viktor Skála, Barbora Jelenová j.h.,
Igor Ondﬁíãek a Michal Isteník. Premiéra
12. a 13. záﬁí na ãinoherní scénû MdB.
‰o
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S Petrem ·tûpánem
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Janem Mazákem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Igorem Ondﬁíãkem

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Alenou Antalovou,
Markétou Sedláãkovou
a Ivanou VaÀkovou

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

V muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

HOSTUJE ZUZANA MAURERY
S Janem Mazákem
a AlÏbûtou Renátovou
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

22. KVùTNA SLAVNOST MASEK
CELOMùSTSK¯ KARNEVAL
NA NÁMùSTÍ SVOBODY
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Vítûzné osobnosti ankety ãasopisu
BRNO BUSINESS Antalová Alena,
âvanãarová Jitka, Gazdík Petr,
Herfortová Zdena, Junák Zdenûk,
Kratochvil jef, Mo‰a Stanislav,
Pardus Erik pﬁevzali v ãervnu 2009
na slavnostní veãeﬁi v hotelu SANTON ocenûní, které dostali za svÛj
nepﬁehlédnuteln˘ podíl na rozvoji
a dobrém jménu mûsta Brna.

Titulní strana:
Bídníci
Foto: jef Kratochvil

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

Thomas Bernhard

Foto: jef Kratochvil & Tino Kratochvil

Náklad 7 000 ks

KOMEDIE

Z á ř í

Jan Mazák,
Viktor Skála, Igor Ondﬁíãek, Barbora Jelenová, Michal Isteník
V reÏii Hany Bure‰ové hrají:

2009
15. ročník

Cena: 15,- Kč
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dovolené, ‰kolní i divadelní prázdniny skonãily. Do na‰eho mûsta se
vrací bûÏn˘ mimoletní pracovní Ïivot, ke kterému jiÏ odedávna patﬁí i na‰e
pravidelné, témûﬁ kaÏdodenní, divadelní aktivity. Hrajeme, zpíváme, tanãíme, zkou‰íme pro Vás zcela nové, nikde jinde neuvedené inscenace a to
v‰e s lidmi, kteﬁí ve svém oboru patﬁí mezi nejlep‰í nejenom v na‰í zemi, ale
i v zahraniãí. (Onehdy jsem ãetl bonmot, Ïe b˘t drÏitelem, nebo alespoÀ nominantem nûjaké v˘znamné ãeské divadelní ceny, je bûÏn˘ standard ãlenÛ
na‰eho divadla.) V divadle sídlícím a fungujícím v na‰em mûstû jsou zamûstnáni zcela logicky pﬁeváÏnû absolventi brnûnské Janáãkovy akademie
múzick˘ch umûní. Obecnû se o absolventech této ‰koly i ‰kol podobn˘ch
hovoﬁí jako o umûlcích. Je to zcela (vzhledem k jejich nadání, talentu a nevídané dﬁinû) zaslouÏené, byÈ pﬁed tisíci lety ve starobylém ¤ecku ãi ¤ímû
nebyla ﬁemesla dûlena na umûlecká a ta jiná. V‰ichni byli ﬁemeslníky dobr˘mi, ãi ‰patn˘mi tak, jak to koneãnû známe i dnes. Samozﬁejmû, Ïe kdyÏ
ﬁemeslník, kter˘ je zároveÀ sluÏebníkem múz, ovládá svou profesi natolik, Ïe
pﬁi fascinující schopnosti spontánního propojení se svou osobitostí dokáÏe
své diváky - posluchaãe - ãtenáﬁe uchvátit natolik, Ïe podlehnou jeho umûní s velk˘m „U“, mÛÏeme mluvit o nûãem tak mimoﬁádném, Ïe nás pak asi
nenapadne slovo umûní v souvislosti s takov˘m v˘konem jakkoliv zpochybÀovat. Aby se v‰ak mohl kdokoliv s tímto oznaãením spojovat, musí na sobû tvrdû pracovat. Cel˘ Ïivot a od raného dûtství. Napﬁíklad v orchestru na‰eho divadla, v nûmÏ je zamûstnáno na 50 hráãÛ, není nikdo, kdo na svÛj
instrument nezaãal hrát jiÏ pﬁed desát˘m rokem svého Ïivota. Podobnû jako
ve sportu se v‰ak nelze pouze nûco nauãit a pak uÏ jenom pﬁedvádût dávno nabyté schopnosti. KaÏd˘ ví, Ïe sportovci nemohou polevit v tréninku, napﬁíklad Tiger Woods, Ïivá golfová legenda, dosahuje sv˘ch neobvykl˘ch v˘sledkÛ mimo jiné i kaÏdodenním desetihodinov˘m tréninkem. A stejné je to
i u tûch, kdo chtûjí úspû‰nû pÛsobit v umûleck˘ch profesích. Bez neustálého cviãení – tréninku, bez rozliãn˘ch odﬁíkání, není prostû vÛbec moÏné objevit se pﬁed Vámi – na‰ím obecenstvem.
A právû jako platforma pro divadelnû talentované lidi, kteﬁí na sobû rádi tvrdû pracují, a pro jejich obecenstvo jako místo stﬁetávání se lidí, kteﬁí baÏí po dobrém divadle, a tûch, kteﬁí jsou schopni ho provozovat, byla pﬁed pûti lety dokonãena Soudobá hudební scéna Mûstského divadla Brno a my
jsme ji mohli (4. ﬁíjna 2004) slavnostnû otevﬁít inscenací muzikálu Hair podle filmového scénáﬁe Milo‰e Formana. Za tûch pût let jsme zde uvedli 29
premiér, z nich 9 vÛbec pﬁed jak˘mkoli obecenstvem poprvé, tedy honosících se titulem svûtov˘ch, a 9 premiér ãesk˘ch, poprvé uveden˘ch na ãeském jevi‰ti. Dohromady nás od té doby nav‰tívilo 575.824 divákÛ celkem
v 931 pﬁedstaveních. KdyÏ si dnes vzpomenu na nûkteré „s˘ãky“, kteﬁí nám
(dodnes nevím proã) prorokovali neúspûch, jsem samozﬁejmû rád, Ïe nemûli pravdu, ale stále mû neopustila lítost nad skuteãností, Ïe kdyÏ se lidé
snaÏí uãinit nûco dobrého, musí se vÏdy najít nûkdo, kdo jim hází klacky pod
nohy. Samozﬁejmû v‰ak bylo tisícinásobnû více tûch, kdo nám a tím i mûstu
Brnu a jak se nakonec ukázalo i na‰í zemi, pomáhali tak, Ïe se dnes mÛÏeme chlubit nejenom jednou z nejmodernûj‰ích divadelních scén na svûtû,
ale i jejím okolím, ve kterém jsou vedle provozních prostor na‰eho divadla
i neb˘valé restaurace, kluby a bary pro na‰e náv‰tûvníky. Na leto‰ním festivalu Dokoﬁán pro hudební divadlo - Brno 2009 ﬁekl pﬁi na‰em oficiálním setkání umûleck˘ ‰éf divadla z Var‰avy (jejich v˘prava ãítala 130 lidí), Ïe si
mysleli, kdyÏ se vypravili do Brna, ve kterém nikdy pﬁedtím nebyli, Ïe jedou
do nûjaké hnusné (doslova!) tovární aglomerace mûstského typu, a jak jsou
nyní v ‰oku i uÏaslí z toho, kdyÏ vidí, jak vypadá a funguje ná‰ divadelní
komplex a jak nádherné je na‰e mûsto. A dal‰í radost jsem pak pocítil, kdyÏ
se u kulatého stolu, kde se se‰li ãe‰tí divadelní odborníci s novináﬁi, dramaturgy a reÏiséry, v‰eobecnû konstatovalo, Ïe do budoucna nelze rozvíjet
kvalitní muzikálové herectví bez moÏnosti pûstovat u t˘chÏ lidí i herectví ãinoherní. Vûzte, Ïe kolegové z na‰í zemû i ze zahraniãí povaÏují v˘sledky na‰í mnohaleté práce za pﬁíklad hodn˘ následování. (Prosím, to se nechlubím,
jen konstatuji pro na‰i spoleãnou radost.)
Tû‰íme se na na‰e nová spoleãná dobrodruÏství pﬁi záÏitcích z na‰ich
nov˘ch inscenací.
Za v‰echny své kolegy
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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