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v kaÏdém roce vám v tomto období pfiedstavujeme ty inscenace, které pro vás pfiipravíme v ná-
sledující divadelní sezónû. PfieváÏná ãást z nich nebyla u nás nikdy uvedena a nûkteré z nich je‰-
tû nespatfiilo oko evropského diváka a vlastnû se dá fiíct, Ïe i inscenace tûch her, které se pro
svou mimofiádnou kvalitu na jevi‰ti ocitly uÏ mnohokrát, u nás uvidíte v tzv. „novém hávu“, 
v provedení, které bude posvûceno ojedinûlou osobitostí jejich tvÛrcÛ: reÏisérÛ, v˘tvarníkÛ, hu-
debních skladatelÛ, dirigentÛ, choreografÛ a dal‰ích realizaãních profesí; a pak samozfiejmû tím
nejpodstatnûj‰ím, ãímÏ je vÏdy absolutní specifiãnost jednoho kaÏdého interpreta – herce, zpû-
váka, taneãníka, muzikanta…! VÏdyÈ právû jejich v˘kony se nám pro jejich osobitost, talent 
a umûní vr˘vají pod kÛÏi a do srdce, aby do v‰ech tûch na‰ich smyslÛ vnesly moudrost z pozná-
ní, stejnû jako emoce vedoucí nás ke smíchu, k pláãi, obecnû k vzácn˘m divadelním záÏitkÛm.  
A v na‰em divadle se mÛÏete, jak jste se o tom jiÏ mohli mnohokrát pfiesvûdãit, setkat vskut-
ku s tím nejlep‰ím, co ãeská i svûtová jevi‰tû nabízejí. 

VÏdyÈ napfiíklad v nedávno uzavfiené anketû portálu i-divadlo.cz za rok 2013 se na‰e di-
vadlo umístilo na pfiedních pfiíãkách v‰ech pozitivních kategorií: v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘
hereck˘ v˘kon zvítûzila s obrovsk˘m náskokem Svetlana Janotová za svoji Alex v muzikálu
Flashdance, kter˘ zvolili diváci druhou nejoblíbenûj‰í inscenací! 5. místo v sekci pro Nejlep‰í
muÏsk˘ v˘kon obsadil Vojtûch Blahuta za roli Christophera v inscenaci Podivn˘ pfiípad se
psem. ReÏisér a fieditel Stanislav Mo‰a byl zvolen tfietí nejv˘znamnûj‰í divadelní osobností 
a v kategorii Umûleck˘ poãin obsadili 3. pfiíãku Igor Barberiç a Aneta Majerová za choreo-
grafii k muzikálu Flashdance, následováni Andreou Kuãerovou za její kost˘my k muzikálu
Koãky. A aby toho nebylo málo – Mûstské divadlo zvolili hlasující znovu (!) nejoblíbenûj‰ím
divadlem v âeské republice! K tomu lze pfiiãíst i historicky první nominaci hereãky za muzi-
kálov˘ v˘kon na Cenu Alfréda Radoka (Svetlana Janotova za Alex v muzikálu Flashdance),
podobnû jako na‰e ãasté hostování v Evropû i u nás. 
V následující divadelní sezónû pro vás pfiipravujeme celkem 9 nov˘ch inscenací, z nichÏ hned
7 nebylo v na‰í zemi nikdy uvedeno! A navíc tfii budou mít u nás svûtovou a dvû evropskou
premiéru! âtyfii muzikálové inscenace uvidíte na Hudební scénû, ãtyfii komedie a dramata na
âinoherní a tou devátou bude hudební komedie Voskovce a Wericha na âinoherní scénû.

ReÏisérka na‰í dnes jiÏ legendární inscenace „·kola základ Ïivota“ pfiipravuje pro na‰e di-
vadlo spoleãnû se ·tûpánem Otãená‰kem dramatizaci Gogolova románu „Mrtvé du‰e“, kte-
r˘ je zaloÏen na nádherné anekdotû a kouzelné mystifikaci.
Po obrovském úspûchu muzikálu „Flashdance“ pfiiná‰íme na na‰e jevi‰tû dal‰í ãerstvou no-
vinku muzikálové dramaturgie, ãerpající z filmové pfiedlohy, a to sice romantick˘ muzikál
„Duch“ pojednávající o nesmrtelnosti lásky. Jistû si hned vybavíte Patricka Swayzeho a Demi
Mooreovou, stejnû jako Whoopi Goldbergovou, která za svÛj v˘kon získala Oscara. Oscary
získal „Duch“ i za nejlep‰í film a scénáfi! 

Mlad˘ reÏisér Mikolá‰ Tyc, kter˘ se u nás uvedl brilantní reÏií inscenace „Podivn˘ pfiípad
se psem“, pro vás reÏijnû pfiipraví nádhernou hru Heinricha von Kleista „Princ Hombursk˘“
o lásce, cti, morálce a etice, hru z rodu CyranÛ z Bergeracu…  

Na inscenaci „Mary Poppins“ chceme opût v reÏii Petra Gazdíka navázat dal‰ím fantasy
muzikálem Martina Lingnaua, Jurriana van Dongena a Koena van Dijka „Let snÛ, aneb kou-
zelná cesta“ o malinké holãiãce Lily a jejím dobrodruÏství v magickém svûtû plném trollÛ, el-
fÛ, faunÛ a víl. 

V dubnu 
na Hudební scénû

Mûstského divadla Brno

MLAD¯ 
FRANKENSTEIN

Muzikálová komedie

15. – 17. dubna 2014

VáÏen˘ doktor Frankenstein, dûkan univerzity, poÏívá velké
dÛvûry jako vûdec a nikterak nechce b˘t spojován se sv˘m ‰í-
len˘m pfiedkem. Ale kdyÏ je v sázce dûdictví, pak jdou v‰ech-
ny pfiedsudky stranou. Hrad v Transylvánii ãlovûk nezíská
kaÏd˘ den. Série hororov˘ch komick˘ch situací se zaãíná ode-
hrávat ve chvíli, kdy si své dûdictví doktor Frankenstein jede
pfievzít. Setkává se s tajemn˘m hrbáãem Igorem, bláznivou
houslistkou Madam Bletcher a dûj se zaãne zaplétat poté, co
oÏije „dûsivé monstrum“… ale nebojte, v‰e skonãí smírem 
a smíchem!
V hlavních rolích se mÛÏete setkat s Milanem Nûmcem ãi
Jakubem Zedníãkem, Petrem Gazdíkem nebo Martinem
Havelkou, Petrou Jungmanovou nebo Terezou Martinkovou,
Luká‰em Vlãkem nebo Jifiím Machem a dal‰ími.
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V seriálu nechybí ani Du‰an Vitázek.  

A v galerii zavzpomínali na inscenace, ve kte-
r˘ch hrál Jifií Du‰ek stûÏejní role.

Na‰i herci pfii‰li na námûstí Svobody „bít na po-
plach“.

Na oslavû nemohl chybût ani Stano Slovák se
svou rodinou. 

Na televizních obrazovkách uvidíte ve stejném
seriálu také Evu Jedliãkovou. 

K narozeninám pfii‰la Stanislavu Mo‰ovi popfiát
i nejmlad‰í generace Mûstského divadla.

Na‰la se i chvilka na skleniãku.

Spoleãnost Ho‰ek Motor pozvala své zákazníky na
pfiedstavení Flashdance, veãer zahájila fieditelka
spoleãnosti Andrea Ungerová a Stanislav Mo‰a. 

V publiku sedûlo i vedení spoleãnosti. Kulaté jubileum oslavil v kruhu sv˘ch pfiátel i re-
Ïisér Vlastimil Pe‰ka. 

Pfiátelé Boleslav Polívka a Jaroslav Zádûra se
potkávají na divadelních chodbách. 

Hudební skladatel Zdenek Merta vyuÏil svÛj
tvÛrãí potenciál k napsání fiady erotick˘ch poví-
dek. V knihkupectvích je lze zakoupit pod ná-
zvem PraÏská svatba.

Vedení divadla nav‰tívil emeritní ãlen na‰eho
souboru – pan Jifií Du‰ek.

A projevili tak solidaritu s âinoherním studiem
v Ústí nad Labem.

Jifií Du‰ek s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou pro-
brali nejnovûj‰í premiéry na‰eho divadla.

Pavlu Vitázkovou obsadil reÏisér Milan ·taind-
ler do seriálu Kancl, kter˘ natáãí âeská televize
studio Brno. 

listování

PreMiéra na činoherní scéně 15. a 16. břeZna 2014

režie Stanislav Slovák

Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David
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Partneři divadla

Silvestra v na‰em divadle pravidelnû „oslavujeme“
novou komedií. Tentokrát k nám obzvlá‰È vzácné hosty,
pány Voskovce, Wericha a JeÏka, pfiivede reÏisér Stani-
slav Slovák a „divadelnû hodovat“ budou spoleãnû 
s vámi  na jejich brilantní hudební komedii „TûÏká Bar-
bora“!

Po úspû‰né svûtové premiéfie v nûmeckém Státním
divadle v Darmstadtu, kde byly v‰echny reprízy bezna-
dûjnû vyprodány, nám její reÏisér Stanislav Mo‰a
umoÏní uÏít si moderního pohádkového muzikálu Xa-
viera Naidoo, Markuse Heitze a Michaela Herbergera
„Prodan˘ smích“ (Timm Thaler), napsaného podle
knihy Jamese Krüsse, vyprávûjící o chlapci, kter˘ se
rozhodne prodat ìáblovi vlastní smích…  

Ne kaÏd˘ veãer mají diváci moÏnost aktivnû zasáh-
nout do dûje. Paul Pörtner napsal akãní komediální 
detektivku „Bláznivé nÛÏky“, ve které to moÏné je. 
V reÏii Petra Gazdíka si mÛÏete uÏít situace, kdy si vy-
berete svÛj vlastní konec. V‰ude, kde se zatím tato hra
hrála, setkala se s nad‰en˘m ohlasem obecenstva.

Zajisté si dobfie vybavujete na‰i inscenaci historic-
kého muzikálu PapeÏka, (za ztvárnûní titulní role zís-
kala Hana Holi‰ová Cenu Thálie!). Její autofii Dennis
Martin a Christoph Jilo dokonãují nov˘ muzikál 
„Ostrov pokladÛ“, kter˘ bude uveden v na‰em divadle
ve svûtové premiéfie. Inscenace nám bude vyprávût 
v reÏii Stanislava Slováka nejen znám˘ pfiíbûh Jima
Hawkinse, hledajícího tajupln˘ poklad, a pirátÛ vãetnû
jednonohého Johna Silvera, ale i to, jak se v autorské
fantazii Roberta Louise Stevensona stal skuteãností.  

Máme obrovskou radost, Ïe vám budeme mít moÏ-
nost nabídnout v reÏii Stanislava Mo‰i jeho dramatizaci
románu anglického autora Simona Mawera  „Sklenûn˘
pokoj“, kter˘ je právem oznaãován za klenot svûtové
literatury a kter˘ je nám navíc blízk˘ i tím, Ïe se ode-
hrává v na‰em mûstû Brnû a jednou z „hlavních postav“
pfiíbûhu je v nûm vila Tugendhat.

UÏ dnes se na kaÏdou z v˘‰e uveden˘ch inscenací
tû‰íme i proto, Ïe velmi dobfie víme, jaké nádherné spo-
leãné záÏitky z tolik podmanivého divadelního umûní
nás ãekají podobnû jako uÏ tolikrát v minulosti!

Za v‰echny kolegy v Mûstském divadle Brno se 
s Vámi na shledanou na obou na‰ich scénách tû‰í 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Dokoran_duben2014_2_Sestava 1  26.3.14  10:43  Stránka 1



2

Bruce Joel Rubin, Dave Stewart, Glen Ballard

dUCH
romantick˘ muzikál
Legendární pfiíbûh o neomezené síle lásky je
znám˘ ze slavného filmového zpracování Jerryho
Zuckera z roku 1990. Patrick Swayze a Demi Mo-
oreová v hlavních rolích tenkrát okouzlili diváky
pohádkov˘m vyprávûním o tom, jak skuteãná
láska mÛÏe pfiekonat i samotnou smrt. Sam a Molly
jsou ‰Èastn˘ pár, jenÏe Sam je jedné noci zavraÏdûn.
Jeho duch ov‰em zÛstává na zemi, protoÏe nena-
lezne klid, dokud svou nespravedlivou smrt neob-
jasní. Pfiíbûh kombinuje romantickou zápletku 
s detektivním pfiípadem, v nûmÏ postupnû vychází
najevo, Ïe za Samovou smrtí stojí jeho kolega 
z banky. SamÛv duch prostfiednictvím pra‰tûné ‰ar-
latánky Mae s Molly komunikuje a snaÏí se ji chrá-
nit. Ve filmu Mae hrála Whoopi Goldbergová a na
rozdíl od hlavních protagonistÛ promûnila nomi-
naci na Oscara v zisk této populární ceny. Oscara
získal film i za scénáfi.
Muzikálová verze zachovává pÛvodní syÏet, kter˘
umnû kombinuje milostn˘ pfiíbûh s komediálními
a dramatick˘mi prvky. ZároveÀ posouvá hranice
inscenování pouÏíváním nejmodernûj‰ích techno-
logií, které na jevi‰ti umoÏní prolínání skuteãného
a nadpozemského svûta. Muzikál mûl premiéru 
v bfieznu roku 2011 v Manchesteru, odkud se 
v ãervnu pfiesunul do Lond˘na, kde zaznamenal
více neÏ 500 repríz a v dubnu 2012 byl uveden na
americkou Broadway. V souãasné dobû probíhá
anglické turné a my jsme po Itálii a Holandsku te-
prve tfietí evropskou zemí, kde bude uveden. Na
Hudební scénû Mûstského divadla budou v ãeské
premiéfie k vidûní opravdová divadelní kouzla 
a iluze, s kter˘mi se u nás diváci zatím nemûli moÏ-
nost setkat. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Heinrich von Kleist

PrinC HOMBUrSKÝ
romantické drama cti 
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého roman-
tismu Heinricha Kleista se na ãesk˘ch jevi‰tích
nejãastûji hraje komedie Rozbit˘ dÏbán, v Nû-
mecku samém v‰ak za Kleistovo vrcholné dílo
platí romantické drama Princ Hombursk˘. Vy-
práví pfiíbûh mladého váleãného hrdiny, snílka,
kter˘ je zamilován do kurfifitovy dcery Natálie 

SEZÓNNÍ P¤EDPLATNÉ
VáÏení divadelní pfiíznivci, dovolujeme si Vám na-
bídnout souhrnn˘ pfiehled titulÛ pfiedplatného na
sezónu 2014/2015. V pfií‰tí divadelní sezónû jsme
pro Vás nachystali 9 titulÛ, z toho 4 muzikály, 4 ãi-
nohry a jednu hudební komedii klasikÛ ãeského di-
vadelnictví, Jifiího Voskovce a Jana Wericha. Rádi
bychom zdÛraznili, Ïe sedm z nich nebylo v na‰í
zemi vÛbec uvedeno, tfii budou mít dokonce svûto-
vou premiéru! Pfiedplatné je pro Vás, na‰e pfií-
znivce, vÏdy v˘hodné. Nejen tím, Ïe máte pra -
videlnou dávku kultury, a to pokaÏdé na stejném
sedadle v obou sálech podle va‰eho v˘bûru. Není
nezajímavé ani z hlediska cenového, protoÏe
abonmá je prostû vÏdy levnûj‰í oproti koupi jedno-
tliv˘ch vstupenek. Získáte ale i dal‰í v˘hody! Ná‰
ãasopis Dokofián se stane Va‰ím kaÏdomûsíãním
prÛvodcem dûní a zákulisí Mûstského divadla. Pfii-
nese Vám nejen zajímavosti a novinky, ale pfied-
staví Vám také na‰e tvÛrce z jiného pohledu, neÏ
jak je znáte. A nezanedbatelnou roli hraje i ten fakt,
Ïe stanete-li se na‰imi pfiedplatiteli, získáte také
moÏnost zúãastnit se rÛzn˘ch dal‰ích akcí, na které
Vás budeme zvát za v˘hodnûj‰ích podmínek.

Nikolaj Vasiljeviã Gogol

Mrtvé dUŠe
komediální epopej 
Pfiíbûh Gogolova grotesknû realistického románu
je – podobnû jako jeho slavná komedie Revizor –
zaloÏen na nádherné anekdotû a kouzelné mystifi-
kaci. Jedná se o dobrodruÏnou pouÈ zchudlého
‰lechtice âiãikova, kter˘ si usmyslel zbohatnout
nákupem zemfiel˘ch nevolníkÛ, z nichÏ statkáfii
museli do pfií‰tího sãítání lidu platit danû. Na tyto
„mrtvé du‰e“ chce âiãikov získat dotaci ãi pÛjãku
na pÛdu od státu. Jeho cesta po statkáfiích odhaluje
pitoreskní ruskou spoleãnost své doby, stejnû jako
pestrobarevnou galerii v˘razn˘ch lidsk˘ch typÛ se
v‰emi jejich smû‰nû záporn˘mi stránkami. Gogol
byl bfiitk˘m kritikem panujícího systému a ve svém
díle nesmifiitelnû odsuzoval nevolnictví, lidskou
bídu, utrpení a zoufalství; napadal tupost, zisku-
chtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost
– jak potfiebné i dnes, Ïe? Jeho komedie, dramata
i prózy mají tento pfiesah zejména pro svÛj jedi-
neãn˘ grotesknû-satirick˘ humor. Inscenaci uve-
deme ve svûtové premiéfie dramatizace ·tûpána
Otãená‰ka a Hany Bure‰ové na âinoherní scénû. 
ReÏie: Hana Bure‰ová

S e z ó n n í  P ř e d P l a t n é
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a kurfifit sám jejich lásce pfieje. Jejich naprosté
‰tûstí v‰ak ve chvíli pomine, kdyÏ princ snící o Na-
tálii pfii váleãné poradû pfieslechne nejvy‰‰í rozkaz
a pfii bitvû vede svÛj oddíl do zakázaného útoku.
Sice uspûje, za neuposlechnutí rozkazu je v‰ak od-
souzen k smrti. Mezní situace vede prince k zásad-
nímu pfiehodnocení v‰eho, v co doposud vûfiil a co
uznával. Váleãná událost se promûÀuje ve velké
drama o lásce, cti a spravedlnosti. K reÏii tohoto
strhujícího pfiíbûhu jsme oslovili mladého a nada-
ného reÏiséra Mikolá‰e Tyce, kter˘ v na‰em di-
vadle úspû‰nû uvedl detektivní pfiíbûh Podivn˘
pfiípad se psem. Pro na‰i inscenaci pfiipravuje zcela
nov˘ pfieklad Václav Cejpek.
ReÏie:Mikolá‰ Tyc

Martin Lingnau, Jurrian van Dongen, 
Koen van Dijk

let SnŮ, aneB KOUzelnÁ CeSta
fantasy muzikál
Na poãátku vzniku tohoto muzikálu byl zábavní
park Efteling v Holandsku, kter˘ jiÏ od jeho 
otevfiení v roce 1952 nav‰tívilo více neÏ milion 
náv‰tûvníkÛ. Je dvakrát vût‰í neÏ Disneyland 
v Kalifornii a dûti i dospûlí hosté v nûm mohou
zaÏít atmosféru pohádkov˘ch, mytologick˘ch, le-
gendárních a rÛzn˘ch fantazijních svûtÛ. Muziká-
lov˘ pfiíbûh Let snÛ (Droomvlucht) byl napsán na
míru pro jednu z parkov˘ch atrakcí a diváci jej
mohli v tajuplném domû nav‰tívit od 9. fiíjna 2011
do 9. dubna roku 2012. Inscenace ale zaznamenala
velk˘ úspûch a ukázalo se, Ïe mÛÏe fungovat i sa-
mostatnû mimo prostor parku v divadelních budo-
vách. 
Dûj je napsán v oblíbeném Ïánru fantasy, kter˘
vytváfií zcela nové svûty plné magie, nadpfiiro-
zena a bájn˘ch bytostí, a navazuje tak na legendy
tohoto umûleckého druhu, jak˘mi je napfiíklad
TolkienÛv Pán prstenÛ nebo Pratchettova Zemû-
plocha. Let snÛ vypráví o kouzelném a dech be-
roucím dobrodruÏství malé holãiãky Lily, která
jednoho dne usne na pohádkové knize a spolu se
svou babiãkou se probudí v magickém svûtû
plném trollÛ, elfÛ, faunÛ a víl. UkáÏe se, Ïe kou-
zelná fií‰e se momentálnû pot˘ká s problémy, 
s kter˘mi mÛÏe pomoci právû jenom Lila. 
V ãeské premiéfie se na Hudební scénû staneme
svûdky napínavého pfiíbûhu plného zázraãn˘ch
postav a prostfiedí, jenÏ je urãen pro celou rodinu
podobnû, jak tomu bylo v pfiípadû na‰í inscenace
o Mary Poppins, jejíÏ reÏie se taktéÏ ujal Petr
Gazdík.
ReÏie: Petr Gazdík

Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek

tĚŽKÁ BarBOra
hudební komedie 
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se mohou
zdát neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch
tvÛrcÛ, na stranu druhou se uÏ dávno staly trvalou
souãástí zlatého fondu ãeské dramatiky. TûÏká
Barbora mezi v‰emi díly V+W vyniká brilantním
humorem obou autorÛ i zcela kouzeln˘m nadãa-
sov˘m poselstvím. Pfiíbûh je posazen do malého
holandského mûsteãka Eidamu, jehoÏ kon‰elstvo
je rozhádané, prolezlé korupcí, podvÛdky a intri-
kami a kde místní uãitel, nejãestnûj‰í postava hry,
se tomu neumí postavit. Nakonec se v‰ak tváfií 
v tváfi ohroÏení z mocné sousední zemû Yberland
a za vydatné pomoci dvou zbûhl˘ch yberland-
sk˘ch ÏoldnéfiÛ, ktefií se k nim pfiipojí, eidam‰tí
semknou a prokáÏí neãekanou vÛli a soudrÏnost.
Plejáda plastick˘ch komediálních figur a figurek,
povûstn˘ slovní humor V+W a nesmrtelné JeÏ-
kovy hity jako Holduj tanci, pohybu, Vy nevíte, co
je stfiedovûk nebo Sláva mu, on je pa‰ák – i to jsou
jedny z mnoha dÛvodÛ, proã pfiivítat TûÏkou Bar-
boru na na‰em jevi‰ti âinoherní scény. 
ReÏie: Stanislav Slovák

Xavier Naidoo, Markus Heitz, 
  Michael Herberger

PrOdanÝ SMíCH (tiMM tHaler)
pohádkov˘ muzikál
Kniha nûmeckého autora Jamese Krüsse u nás
vy‰la pod názvem Prodan˘ smích. Pohádkov˘ pfií-
bûh vypráví o chlapci, kter˘ se rozhodne prodat
ìáblovi vlastní zvoniv˘ smích v˘mûnou za moÏ-
nost vyhrát kaÏdou sázku na svûtû. Aãkoli Timm
rychle bohatne a získává v‰echno, po ãem dfiív
touÏil, brzy pochopí, Ïe opravdov˘m bohatstvím
byl právû jeho smích, kter˘ se tedy rozhodne zís-
kat zpût. Vydává se na strastiplnou cestu plnou
mnoh˘ch dobrodruÏství. Muzikál nabit˘ v˘bornou
souãasnou hudbou a strhujícím pfiíbûhem mûl svû-
tovou premiéru 16. listopadu 2013 v nûmeckém
Darmstadtu (v‰echny reprízy tohoto díla jsou bez-
nadûjnû vyprodány!). Tam jej reÏíroval Stanislav
Mo‰a, kter˘ jej se sv˘m osvûdãen˘m inscenaãním
t˘mem: Christopher Weyers – scéna, Andrea Ku-
ãerová – kost˘my, Aneta Majerová – choreografie,
uvede jako druh˘ na svûtû, a tedy i v ãeské pre -
miéfie na Hudební scénû na‰eho divadla. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Paul Pörtner 

BlÁznivé nŮŽKY
akãní komediální detektivka 
Hra nûmecky pí‰ícího autora Paula Pörtnera po-
chází z 60. let a stala se jednou z nejoblíbenûj‰ích 
a zároveÀ nejdobrodruÏnûj‰ích komedií svûtového
divadelnictví. Její pÛvodní provedení se v Bostonu
hrálo pfies dvacet let. Jedná se o originální ‰ílenou
detektivní komedii, která umoÏÀuje divákÛm zasa-
hovat do dûje a rozhodovat o dal‰ím prÛbûhu pfií-
bûhu! Hra dokonale mísí napûtí a zábavu a nabízí
kaÏdému divákovi nev‰ední záÏitek, neboÈ právû
on se zde stává pfiím˘m úãastníkem hry. Nejprve
jako svûdek vraÏdy, o níÏ následnû vypovídá, a na-
konec i usvûdãuje vraha. Dûj se odehrává v kadefi-
nickém salónu „Bláznivé nÛÏky“, kam za ponûkud
osobit˘m personálem pfiicházejí náhodní i stálí zá-
kazníci, aby se nechali ostfiíhat, ale zároveÀ se i po-
bavili. Atmosféra se dramaticky promûní, kdyÏ
piano v prvním patfie pfiestane hrát a je spáchán
zloãin… A pak uÏ je v‰echno na nás… Inscenaci
uvedeme na âinoherní scénû.
ReÏie: Petr Gazdík

Dennis Martin

OStrOv POKladŮ
historick˘ muzikál
Zromantizovan˘ svût pirátÛ, nekoneãn˘ch mofi-
sk˘ch scenérií, nedobytn˘ch lodí, pust˘ch ostrovÛ 
a zakopan˘ch pokladÛ vzru‰uje rÛzné tvÛrce 
a autory odnepamûti. Robert Louis Stevenson, skot-
sk˘ romanopisec a básník, se na takovou dobrodruÏ -
nou cestu vydal v 80. letech 19. století, kdy vedle
Podivuhodného pfiípadu Dr. Jekylla a pana Hyda
napsal také slavn˘ román Ostrov pokladÛ. Pfiíbûh,
v jehoÏ centru je na tajemném ostrovû zakopan˘ po-
klad slavného pirátského kapitána Flinta, obsahuje
v‰e, co od opravdové pirátské historky oãekáváme. 
I z toho dÛvodu se pravdûpodobnû stal StevensonÛv
román pfiedlohou pro mnoho dal‰ích, pfiedev‰ím fil-
mov˘ch zpracování. Není tedy divu, Ïe hlavní hrdina
Jim Hawkins oslovil i mladého nûmeckého autora
Dennise Martina, kterého u nás známe díky jeho
muzikálu PapeÏka. Pirátské vyprávûní ho okouzlilo
natolik, Ïe se rozhodl Ostrov kostlivcÛ, pokladÛ,
jednonohého Johna Silvera i pomateného Bena
Gunna oÏivit v konfrontaci s Ïivotním osudem Ro-
berta Louise Stevensona na jevi‰ti v novém pÛvod-
ním muzikálu. Spolupráce s tímto nûmeck˘m

tvÛrcem pfiinese na‰emu divadlu dal‰í pfiíleÏitost
uvést na Hudební scénû svûtovou premiéru dobro-
druÏného muzikálu plného nádherné fantazie.  
ReÏie: Stanislav Slovák

Simon Mawer, Stanislav Mo‰a

SKlenĚnÝ POKOJ
pfiíbûh legendární vily
Cel˘ svût obdivuje krásnû ãtivé a moudré romány
souãasného britského spisovatele, kter˘ je navíc
zcela v˘jimeãnû spjat s na‰ím mûstem. Jeho román
Sklenûn˘ pokoj byl nominován na nejprestiÏnûj‰í
britskou literární cenu – The Man Booker Prize.
Pfiedstavuje nám osudy Liesel a Viktora Landaue-
rov˘ch, kter˘m slavn˘ architekt postaví moderní
vilu s ohromn˘m sklenûn˘m pokojem. Vila vejde
do dûjin architektury jako „vila Tugendhat“.
Autor se v‰ak zaobírá mistrovsk˘m zpÛsobem 
i odvûk˘m lidsk˘m tématem o hledání ‰tûstí. Zdá
se, Ïe k nûmu dvûma bohat˘m manÏelÛm obdafie-
n˘m zdrav˘mi dûtmi nic neschází, ale jak to v Ïi-
votû b˘vá, není tomu tak. Jejich osobní Ïivot se
stává hlavním hrdinou v onom „sklenûném po-
koji“, fenoménu svûtové architektury, kolem nûjÏ
procházejí evropské dûjiny od tfiicát˘ch aÏ do de-
vadesát˘ch let. „…sklenûn˘ prostor se stával Skle-
nûn˘m snem, snem, kter˘ se hodil k atmosféfie
nového státu, v nûmÏ Ïili, státu, kde nebylo pod-
statné, kdo je âech, kdo je Nûmec a kdo Îid, kde
vládla demokracie a kde vûda a umûní spoleãnû
usilovaly o to, aby pfiinesly ‰tûstí v‰em…“
MawerÛv román bude uveden na jevi‰ti âinoherní
scény v Brnû ve svûtové premiéfie v dramatizaci
Stanislava Mo‰i.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Objednávky na Sezónní pfiedplatné 2014/2015 
pfiijímá Komerãní oddûlení divadla, 

Lidická 16, 602 00 Brno, 
telefon: +420 533 316 410, 
e-mail: komercni@mdb.cz. 

Cena Sezónního pfiedplatného: 3.420,- Kã; 
pro dÛchodce, studenty a drÏitele prÛkazÛ

ZTP a ZTPP: 2.610,- Kã.

vážení stávající předplatitelé, 
své abonmá si můžete obnovit pouze

do 30. dubna 2014. 
Poté budou vaše sedadla 

uvolněna do prodeje dalším zájemcům. 2014/2015
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Městské divadlo Brno
SniP & CO, reklamní společnost s r. o.

Moravské zemské muzeum

představení pod širým nebem

22. 6. – 13. 7. 2014

uvádějí

BiSKUPSKÝ dvŮr 2014
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Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘, 
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar

noc na Karlštejně
legendární ãesk˘ muzikál
Romanticky zidealizovaná a úsmûvná historka ze
Ïivota otce vlasti, krále Karla IV., a jeho manÏelky
Eli‰ky Pomofianské se stala nesmrtelnou díky fil-
movému zpracování ZdeÀka Podskalského s tako-
v˘mi hereck˘mi osobnostmi, jak˘mi byl Vlastimil
Brodsk˘, Waldemar Matu‰ka, Milo‰ Kopeck˘ ãi
Karel Höger. Nic nezáleÏí na tom, Ïe zápletka,
podle níÏ na Karl‰tejn nesmûly vstoupit Ïeny, je
pouhou legendou. Listina z roku 1357 pouze uvádí:
„Zakazujeme, aby ve vûÏi hradu Karl‰tejna, v níÏ
se nachází kaple, bylo dovoleno komukoli s nûja-
kou Ïenou, byÈ by to byla i zákonitá manÏelka,
spáti nebo leÏeti.“ Jediné omezení se tedy t˘kalo
posvátné kaple Svatého KfiíÏe, jinak byl hrad
Ïenám pfiístupn˘. Oblíbené pfiíbûhy se ov‰em ne-
musejí zakládat na pravdivém základû. Diváckou
atraktivnost zaruãují dnes jiÏ zlidovûlé písnû s me-
lodiemi Karla Svobody. 
ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrajeme 22. – 25. ãervna, 6. – 13. ãervence 2014

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

Cyril a Metoděj
aneb dobrodružství písma
Pfii pfiíleÏitosti 1150. v˘roãí pfiíchodu vûrozvûstÛ
Cyrila a Metodûje vznikla zcela nová unikátní in-
scenace, která propojuje osud obou soluÀsk˘ch
bratfií a jejich pouÈ na Velkou Moravu s milostn˘m
pfiíbûhem tfií MoravanÛ – intelektuála Svojmíra, vá-
leãníka Vojslava a jejich vzájemné lásky, smyslné
venkovské dívky Vesny. Na jejich osudech a jejich
znaãnû odli‰n˘ch postojích k pfiíchodu soluÀsk˘ch
bratfií autofii demonstrují konkrétní v˘znam 
a dopad cyrilometodûjské mise, jakoÏ i svár idealis-
tického úsilí Cyrila a Meto dûje s politick˘m prag-
matismem oné doby. Tyto ãinoherní v˘stupy se pak
navíc prolínají s baletními sekvencemi, které vy-
práví pfiíbûh samotného jádra cyrilometodûjské
mise – pfiíbûh písma. Písma, které je dobr˘m slu-
hou, ale zl˘m pánem, písma, kter˘m se dá napsat
kniha básní i anonymní udání, milostn˘ dopis i roz-
sudek smrti.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Ladislav Koláfi, Viktor Skála, Vojtûch Bla-
huta, Jakub Zedníãek, Eli‰ka Skálová, Zdenûk
Junák, Jakub Uliãník, Alan Novotn˘, Jan Apole-
náfi a dal‰í.
Hrajeme 27. a 28. ãervna 2014
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Hana Ulrychová v muzikálu Koloãava,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Ladislav Koláfi a Viktor Skála 
v inscenaci Cyril a Metodûj,
reÏie: Stanislav Slovák

Irena Konvalinová s Petrem ·tûpánem 
ve v˘pravné legendû se zpûvy Baron Trenck,
reÏie: Stanislav Slovák
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Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koločava
muzikálová balada
JiÏ dvanáct let uvádí MdB na jevi‰ti âinoherní
scény a novû i v Biskupském dvofie divadelní adap-
taci románu Ivana Olbrachta Nikola ·uhaj loupe-
Ïník, kterou doprovází roz‰ífiená skupina Javory 
v ãele se zpûváky, sourozenci Hanou a Petrem 
Ulrychov˘mi. Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává 
v etnicky bohatém prostfiedí podkarpatské vesnice,
v níÏ dominuje Ïivel rusínsk˘ a Ïidovsk˘. Vedle jiÏ
znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ se v této verzi 
objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota chasidÛ 
s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ nej-
v˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do dne‰-
ních dnÛ, je právû hudba. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana a Petr Ulrychovi, Robert Jícha nebo
Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán, Radka Coufa-
lová, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Martin
Havelka a dal‰í.
Hrajeme 30. ãervna a 1. ãervence 2014  

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

Baron trenck
v˘pravná legenda se zpûvy
Vûhlasn˘ baron Trenck, jeden z nejslavnûj‰ích
vûzÀÛ brnûnského ·pilberku, jehoÏ ostatky spoãí-
vají jen nûkolik metrÛ od Biskupského dvora v ka-
pucínské kryptû kostela Nalezení svatého KfiíÏe,
byl mimofiádnû sugestivní, kontroverzní a rozporu-
plnou osobností – vzdûlan˘ intelektuál, schopn˘
váleãník a pfiitaÏliv˘ muÏ na stranû jedné, pudov˘
násilník na stranû druhé. Jeho Ïivotní pfiíbûh byl
pln˘ bitev, násilí, neustálé koketérie se smrtí a zá-
roveÀ mnoha romantick˘ch milostn˘ch avant˘r. UÏ
za svého Ïivota byl zdrojem mnoha legend a m˘tÛ,
objektem oslavn˘ch vyprávûní a písní, stejnû jako
zufiiv˘ch pamfletÛ. Inscenace, která o nûm vypráví,
je rovnûÏ opulentní divadelní hostinou: v˘pravné
kost˘my, bojové scény, duchaplné konverzace i ko-
mentující vstupy jarmareãního pûvce.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Martin Havelka, Hana Kováfií-
ková, Jakub Uliãník, Milan Nûmec a dal‰í.
Hrajeme 3. a 4. ãervence 2014
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Ve ãtvrtek 13. bfiezna se diváci, pozvaní spoleãností
Mercedes-Benz Ho‰ek Motor, kochali na Hudební
scénû nejen na‰ím muzikálem Flashdance, ale také
dvûma nov˘mi typy automobilÛ, které jim byly v na‰ich
prostorech slavnostnû pfiedstaveny.

Mercedes-Benz tfiída C

Mercedes-Benz tfiída GLA
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Eli‰ka Skálová hledá ‰tûstí doma, v divadle 
a u kamarádÛ

Má jednadvacet a optimismus s dobrou nála-
dou mÛÏe rozdávat. Se ‰kolou, která ji ãeká
je‰tû víc neÏ rok, si nedûlá starosti, stejnû jako
s dosud nejvût‰í hereckou rolí, která ji zaãne
provûfiovat od pátého dubna. Právû ten den
se totiÏ pfiedstaví pfii premiéfie Benátského
kupce mimo jiné po boku Bolka Polívky,
kter˘ vytvofií roli lichváfie ·ajloka. Eli‰ka
Skálová si zahraje v˘znamnou postavu ve
známé klasice – spoleãnici krásné a ‰lechetné
Porcie, která si má vybrat nápadníka.
„Trému zas tak velkou nemívám. Ta pfiijde aÏ
v první moment, kdy se postavím na jevi‰tû,
ov‰em nikdy to netrvá dlouho a jakmile se 
dûj rozbûhne, pocit trémy mizí,“ vysvûtluje
Eli‰ka. ZároveÀ pfiiznává, Ïe v její krátké he-
recké kariéfie je to pro ni hodnû v˘znamná
role. Vlastnû dosud nejv˘znamnûj‰í. 
Eli‰ka pochází sice ze známé herecké rodiny,
vÏdyÈ táta patfií mezi nejvût‰í hvûzdy Mûst-
ského divadla a máma, byÈ je nyní kantorka,
si herectví na vlastní kÛÏi také vyzkou‰ela
je‰tû v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ, ale do Eli‰ãina
hraní jí pr˘ nikdo nemluví. 
„Dokonce jsem mûla pocit, Ïe ani nebyli moc
nad‰ení, kdyÏ jsem se rozhodla, Ïe pÛjdu v je-
jich stopách, ale nikdy mnû to vlastnû skuteãnû
nevyãítali. Je to v pohodû. K mému hraní mají
pfiipomínky jedinû tehdy, kdyÏ si sama fieknu
o jejich názor. A já o to fakt stojím. Nejvíce
jsem to vyuÏívala v Cyrilu a Metodûjovi, kde
jsem dosud poprvé hrála v jedné hfie i s otcem.
Stejnû jako stojím o pfiipomínky napfiíklad od
star‰ích a zku‰enûj‰ích kolegÛ,“ fiíká Eli‰ka. 
Po absolutoriu konzervatofie sice nemá je‰tû
zcela jasno, jak se vyhraní ve své práci, ale
zatím pfiipou‰tí, Ïe ji víc láká ãinohra. „I kdyÏ
je fakt, Ïe uÏ jsem si zkusila i muzikál, uspûla
jsem v konkurzu do muzikálu Koãky, to se mi
taky líbilo,“ vysvûtluje.
ZároveÀ pfiiznává, Ïe je vlastnû velké ‰tûstí,
Ïe uÏ má svoje angaÏmá. „MÛÏu to srovnat se
spoluÏáky, a kdyÏ si uvûdomím, kolik hercÛ
tady ve ‰kolách absolvuje, tak je to opravdu
hodnû dobr˘ pocit, Ïe uÏ mám nûjaké zázemí.
A fakt bez protekce,“ dodává. U SkálÛ je
Eli‰ka nejstar‰í ze ãtyfi sourozencÛ. Zatím to

v‰ak vypadá, Ïe ve stopách rodiãÛ pÛjde jako
jediná. 
„Devatenáctiletá sestra Marie studuje gymná-
zium a chtûla by na dûjiny umûní, druhá, pat-
náctiletá Johana, udûlala pfiijímaãky na odûv -
ní prÛmyslovku a nejmlad‰í pûtilet˘ bratr,
tomu je zatím fuk, co dûláme,“ smûje se.
Divadlo ji skoro úplnû zamûstnává. „Necho-
dím do práce, chodím do divadla a jsem tady
opravdu moc ráda. Ale aby to nevypadalo, Ïe
nemám i jiné koníãky. Tfieba hroznû ráda
fotím. Nevím, jestli je to dobré a jakou to má
úroveÀ, ale snaÏím se fotit v‰echno, co kolem
sebe vidím. Tfieba najdu nûkdy ãas a odvahu
a pfiijdu se o focení poradit za nûkter˘m z na-
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v OSlnĚní

eliška SKÁlOvÁ
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‰ich skvûl˘ch divadelních fotografÛ,“ dodává. 
A taky by se chtûla podívat o prázdninách do
Francie, nebo do Irska. Ale jak vzápûtí pozna-
menává, zatím nemá s k˘m cestovat. „Tak to
budu muset nûkoho najít, anebo budu léto trá-
vit s na‰imi doma, coÏ taky není ‰patné,“ tvrdí.
V dobû, kdy skoro kaÏd˘ herec, nebo ten,
kdo se za herce povaÏuje, je VIP, jakmile se
objeví v televizi, je zji‰tûní, Ïe Eli‰ka se na te-
levizi moc nedívá a doma ji ani nemá, docela
pfiekvapivé. 
„Kdyby to nûkdy pfii‰lo, roli v televizi nebo
filmu bych se rozhodnû nebránila. Myslím, Ïe

herectví filmové a divadelní se musí stále od-
dûlovat, ov‰em uÏ ne tak striktnû, jak se to dû-
lalo dfiív. Na druhé stranû si pofiád myslím, Ïe
herec musí b˘t v první fiadû dobr˘ a Ïe divák
to pozná bez ohledu na to, jaká sláva ho na-
pfiíklad v médiích jako hvûzdu provází. Mi-
mochodem taky proto se ráda podívám i na
dobr˘ film pro pamûtníky, protoÏe tam jde
hlavnû o to hraní. K m˘m nejoblíbenûj‰ím
patfií Eva tropí hlouposti,“ uvádí hereãka,
která se snaÏí, aby si sama vytvofiila hereck˘
rukopis, bez kterého se podle ní dobr˘ he-
reck˘ v˘kon neobejde.

10

Dokoran_duben2014_2_Sestava 1  26.3.14  10:44  Stránka 10



Mezi její herecké vzory patfií, jak sama fiíká –
v první fiadû její otec Viktor Skála, pak je to
tfieba Svetlana Janotová, Hanka Holi‰ová 
a mnoho dal‰ích.  
„Ve zdej‰ím divadle se zaãáteãník jako já
mÛÏe pofiád uãit. Je tady hodnû hercÛ, od kte-
r˘ch se dá uãit,“ dodává dívka, která by ale
kupodivu zfiejmû v budoucnosti nechtûla Ïi-
votního partnera, kter˘ by byl také hercem. 
„Ale víte, co se fiíká. Láska dokáÏe hodnû
zmûnit, a kdyÏ bych takov˘ osud mûla mít, tak
ho mít budu,“ dodává se smíchem.

Pfiipravil: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil 

11

S Jifiím Machem, Svetlanou Janotovou a Kristianem Pekarem 
na zkou‰ce komedie Benátsk˘ kupec, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Vojtûchem Blahutou
v dramatu Podivn˘ pfiípad se psem, 
reÏie: Mikolá‰ Tyc
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na SKleničCe

Petr ŠtĚPÁn
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Rodák ze ·umperka zakotvil v Brnû pfii stu-
diích herectví na JAMU. A i kdyÏ si Petr ·tû-
pán sem tam odskoãí tfieba do televize nebo
hostuje na jiné scénû, chápe to pfiedev‰ím
jako osvûÏení své hlavní práce. Mûstské di-
vadlo Brno stále zÛstává jeho domovskou
scénou.

Zanedlouho bude mít premiéru Benátsk˘
kupec, kde se na jevi‰ti setkáte s Boleslavem
Polívkou. Je to v˘jimeãné?
Je to v˘jimeãné jako vÏdy, kdyÏ pracujete
s osobností, která umí a od níÏ lze ãerpat.
Navíc mám za to, Ïe je velmi dÛleÏité stále se
pfii práci potkávat s nov˘mi lidmi. Pamatuji
si, kdyÏ jsem hostoval v praÏském Divadle
pod Palmovkou, jak skuteãnost, Ïe se ocit-
nete na jevi‰ti s nov˘m souborem, kter˘ ne-
znáte, byla velmi osvûÏující. Tady se pfiece jen
v‰ichni uÏ vût‰inou dokonale známe, herecké
finesy se ochodí, víme, co od koho ãekat –
takÏe zkou‰ení s nov˘mi lidmi dodá nov˘,
svûÏí náboj.

Nemáte obavu, Ïe nasazení „hvûzdy“ typu
Bolka Polívky vám pak sebere ãást úspûchu?
Tak to vÛbec nevnímám. A jsem pfiesvûd-
ãen˘, Ïe ani Bolek to tak necítí. V‰ichni herci
jsou vÏdy souãástí daného pfiedstavení. Kdy-
bychom se mûli vÏdycky upozadit s tím –
pozor, teì bude hrát pan Polívka, a stavût v‰e
tak, aby „hvûzda“ zazáfiila, nikoho by to ne-
bavilo. Ani diváky. 
V poslední dobû jste se divákÛm pfiedstavil
ve dvou velmi odli‰n˘ch polohách. Jako
Henry Lodge ve ztfie‰tûné komedii Dvojitá
rezervace a jako doktor Astrov v âechovovû
Str˘ãkovi VáÀovi. Dá se fiíct, jestli vám nû-
která z tûchto postav byla bliÏ‰í?
To nejde. Jako kdyÏ máte dvû dûti. Jedno je
blonìat˘ introvert, druhé extrovertní brunet.
Které máte radûji? Je pravda, Ïe miluji kla-
siku a ruské autory mám hroznû rád a asi
jsou mému srdci bliÏ‰í, ale to je‰tû nezna-
mená, Ïe mám nûco proti vyloÏen˘m kome-
diím. (On totiÏ i Str˘ãek VáÀa je uvádûn jako
komedie.) Naopak, aby se komedie povedla,

13

S pfiib˘vajícím vûkem se raduji z maliãkostí

V muzikálové komedii Donaha!,
reÏie: Stanislav Slovák
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je to ãasto mnohem vût‰í práce neÏ leckteré
drama. 
Své emoce pr˘ máte problém projevovat pfied
lidmi. Není to u herce trochu zvlá‰tní?
Mívám obãas problém, kdyÏ pfiijdu do nové
spoleãnosti, kde nikoho neznám. Trpím moÏ -
ná zbyteãnou obavou, Ïe se na mne dívají ne-
dÛvûfiivû: Co to pfii‰lo za t˘pka? ZaÏívám to
na konkurzech, na jednáních kvÛli ãemukoliv
– urãitû nejsem nijak zvlá‰È sensitivní, ale
kdyÏ cítím takov˘to pfiísn˘ pfiístup, mívám
problém se vyjádfiit, seznámit, otevfiít se…
Prostû to tak mám, urãitû nejsem sám, 
a musím s tím pracovat.
A na jevi‰ti vám to nevadí?
To je zvlá‰tní vûc, ale stejnû to má hodnû
hercÛ. KdyÏ se mÛÏete schovat za kost˘m, za
masku, za postavu, je to mnohem jednodu‰‰í.
KdyÏ chodím uvádût plesy, soutûÏe, firemní
akce, mívám mnohem vût‰í trému, protoÏe
tam pfiijdu jako Petr ·tûpán. Ale na jevi‰tû
vyleze doktor Astrov. âlovûk ví, co bude
fiíkat, jak má hrát. KdeÏto jinde musíte im-
provizovat, musíte fie‰it neãekané situace – to
se na jevi‰ti zas tak ãasto nedûje. 
Uvûdomujete si, Ïe na jevi‰ti (a ve skuteã-
nosti samozfiejmû taky) pÛsobíte jako velmi
pfiitaÏliv˘ muÏ a jste idolem dámské ãásti
publika?
No nevím… jestli to fiíkáte, je to milé. Ale
kdyÏ fieknu, Ïe se tak necítím, budou mne mít
za fale‰nû skromného. KdyÏ fieknu, Ïe ano,
budu vypadat jako je-
‰ita. Prostû dûlám práci,
kterou dûlám. KdyÏ jste
u divadla a pfiijdete do
spoleãnosti, vytáhnete
fóry, vtípky, víte, co 
fiíct, a mÛÏete pfiipadat
ostatním v tom civilním
svûtû zajímav˘ a pfiitaÏ-
liv˘. Ale víme, Ïe o tom
to není. Reáln˘, sou-
krom˘ Ïivot leÏí nûkde
jinde.
A vá‰ vztah k Ïenám?
Vá‰ ideál?
¤ekl bych velmi klad -
n˘. Dál bych to pone-
chal bez komentáfie.

KdyÏ je Ïena osobnost, je vÏdycky sv˘m zpÛ-
sobem krásná a pfiitaÏlivá. Ale dál bych to ra-
dûji opravdu nerozvádûl.
Herectví pr˘ u vás nebyla jednoznaãná
volba. Údajnû jste zvaÏoval, zda se nestát
uãitelem, nebo reÏisérem?
Nebyl jsem nijak vyhranûn˘, mûl jsem v pod-
statû ‰patné známky, sportoval jsem, hrál na
hudební nástroj, kdysi na základce jsem dûlal
v krouÏku amatérské divadlo. Rozhodování,
kam dál, byla momentální záleÏitost. Na pe-
dagogickou brali hodnû lidí, mûl bych ‰anci 
a myslel jsem, Ïe bych to mohl dûlat. Dneska
vím, Ïe ne. Je to trochu absurdní, protoÏe
jsem se nakonec i k uãení dostal – stal jsem
se uãitelem na vysoké ‰kole. Ale vyuãovat na
zakládce nebo na stfiední tfiicet dûtí, které to
nebaví, a to mluvím i sám za sebe… ZaplaÈ-
pánbÛh, Ïe jsem tam ne‰el, asi bych je zabil.
Teì mám deset studentÛ, ktefií hltají, co jim
fiíkám, a nûkdy jsou to oni, kdo mne zahlcují
sv˘m zájmem. To je krásná práce.
Touha reÏírovat ve vás nezÛstala?
To byla spí‰ sranda. Dva kamarádi ‰li na he-
reckou konzervatofi, tak já jsem fiíkal, Ïe budu
reÏisér. Oznámil jsem to mamince a ona mi
vysvûtlila, prosím tû, reÏisér, to je chytr˘ ãlo-
vûk, a ty nic neumí‰. A já si uvûdomil, Ïe má
asi pravdu a Ïe poãkám, aÏ budu ãasem chyt-
fiej‰í. âekám, ãekám, a furt nic.
Stále ãastûji se ale pfiedstavujete jako autor
divadelních her – va‰e jméno najdeme pod

Ve v˘pravné legendû 
se zpûvy Baron Trenck,
reÏie: Stanislav Slovák
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Snûhurkou, Mûsíãním kamenem, Baronem
Trenckem ãi Cyrilem a Metodûjem.
Nikde nejsem autor, ale spoluautor. V‰echny
ty vûci jsme pfiipravovali spoleãnû se Stano
Slovákem a Honzou ·otkovsk˘m. TakÏe bych
se nepfieceÀoval, pracujeme dohromady, je -
den nûkdy napí‰e víc toho, jin˘ onoho, navzá-
jem se ovlivÀujeme, posíláme si texty, baví
nás to, funguje to, a pokud se to líbí, je to je-
dinû dobfie. Ale Ïe bych uvaÏoval o tom, Ïe
se pustím do nûjaké vût‰í samostatné akce 
a zakládal si na kariéru dramatika, to urãitû
ne. NeÏ bych dûlal nûco poloviãatû, vûnuji se
radûji tomu, co umím. 
Na rozdíl od mnoh˘ch mimopraÏsk˘ch hercÛ
vy si nemÛÏete stûÏovat na nedostatek rolí
v televizi, a to dokonce ani v oblíben˘ch 
a souãasnû proklínan˘ch seriálech. Jak jste
se tam dostal?
Vût‰inou pfies konkurs, snad jen do Vyprávûj
si mne reÏisér vybral na základû dfiívûj‰í
práce. Oblíbené, proklínané, i práce na seri-
álu mÛÏe b˘t osvûÏením. Mûl jsem ‰tûstí, Ïe
kdyÏ jsem tfieba pendloval v Ordinaci v rÛ-
Ïové zahradû, dostal jsem se do skvûlé he-
recké party, jako je Zlata Adamovská, Petr
·tûpánek a dal‰í bardi. Vûdí, Ïe v tomto pfií-

padû netoãí Ïádného Felliniho, ale pfiicházejí
perfektnû pfiipraveni, umí text, vûdí, co mají
dûlat, jdou do toho na plné pecky, takÏe práce
rychle ubíhá. CoÏ bylo úÏasné. A pokud se
mne t˘ká, pfiesnû tak mi to vyhovuje. Na-
kouknu, ochutnám, fajn, ale zÛstat pfii té
práci roky bych asi nechtûl. Vyhovuje mi, Ïe
se vrátím do divadla, hraju, zkou‰ím zase
nûco jiného, ta barevnost mne baví.
A jiné filmové nebo televizní pfiíleÏitosti? 
Snad v kvûtnu pÛjde do televize film Poslední
cyklista, kter˘ jsem natáãel s Jifiím Svobodou.
Pfiíbûh podle skuteãného osudu Ïidovské hol-
ãiãky, kterou pfiijala kfiesÈanská rodina. 
A v létû bych mûl opût natáãet s Jifiím Svobo-
dou pro âeskou televizi Jana Husa. Scénáfi
jsem je‰tû neãetl, vím, Ïe Husa nehraji
(smích), ale tû‰ím se, protoÏe Svoboda je
praktik, zku‰en˘ filmafi a natáãení s ním bylo
krásné.
A v divadle? 
Nevím. Po Benátském kupci má zkou‰et
Hanka Bure‰ová Mrtvé du‰e a Igor Ondfiíãek
zaãne pfiipravovat Noc na Karl‰tejnû pro Bis-
kupsk˘ dvÛr. Uvidíme, do ãeho spadnu.

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil 

15

S Boleslavem Polívkou na zkou‰ce komedie Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Sugar! 
(někdo to rád horké)
muzikálová komedie

Mladý 
Frankenstein
muzikálová komedie

18. – 20. dubna 2014

15. – 17. dubna 2014

činoherní scéna

Hudební scéna

zorro

romantický  
historický 

muzikál

12. a 13.  dubna 2014
Hudební scéna
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J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende: 
ZORRO
Legendární příběh hrdiny „Zorra mstitele“ od chilské
autorky Isabel Allende inspiroval hudební skupinu Gipsy
Kings a jednoho z nejlepších londýnských hudebních
aranžérů Johna Camerona, společně s autorem scénáře
Stephenem Clarkem, kteří uvedli tento příběh jako muzi-
kál na West Endu 15. července 2008. Ukázalo se, že vůbec
první divadelní dramatizace tohoto příběhu souboje dobra
a zla, lásky a vášně, navíc dramaticky prokomponovaná 
s takovými songy jako například Bamboleo či Djobi Djoba
a mnoha dalšími zcela novými skladbami v rytmu fla-
menca, se rázem stala hitem sezóny s nominací hned na
několik prestižních divadelních cen. Podmanivá hudba,
jedinečná choreografická a akrobatická čísla a emoci-
onálně nabitý romantický příběh – to vše je muzikál Zorro,
který uvedlo MdB v české premiéře! 
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Lukáš Janota nebo Robert Urban, Viktória Matušo-
vová, Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Robert Jícha
nebo Dušan Vitázek, Milan Němec nebo Tomáš Sagher,
Ladislav Kolář nebo František Horáček a další.

Mel Brooks, Thomas Meehan:
MLADÝ FRANKENSTEIN
Děj tohoto muzikálu vychází ze stejnojmenného filmu 
z poloviny 70. let, který je parodií na klasické hororové pro-
dukce, a nabízí výbornou zábavu. Vždyť potomek sic 
slavného, byť proklínaného vědce, mladý Frederick Fran-
kenstein je děkanem na slavné univerzitě a se svým ne-
chvalně známým dědečkem nechce být jakkoli spojován.
Je tedy opravdu nemile překvapen, když se dozví, že po
něm zdědil hrad v Transylvánii. Série hororově komických
situací se začíná odehrávat ve chvíli, kdy se Frederick musí
kvůli nově nabytému majetku do Transylvánie vydat. Set -
kává se tam s tajemným hrbáčem Igorem, děsivou hous-
listkou Madam Bletcher i se snaživým inspektorem
Kempem… Děj se zaplétá zvlášť poté, co ožije i „děsivé
monstrum“, avšak díky parodickému nadhledu autorů vše
končí smírem a smíchem. 
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Milan Němec nebo Jakub Zedníček, Karel Škarka
nebo Miroslav Urbánek, Jiří Mach nebo Lukáš Vlček, Vik-
tória Matušovová nebo Sára Milfajtová, Tereza Martinková
nebo Petra Jungmanová, Jana Musilová nebo Monika Svět-
nicová a další.

Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David:
SLIBY CHYBY
Řadový úředník newyorské pojišťovny Chuck Baxter je jen
kolečko v obrovském firemním soukolí, toužící po postupu
na kariérním žebříčku. Má však jeden trumf v ruce – má
byt. Byt, který úspěšně půjčuje k milostným pletkám a zá-
letům jednak svým kolegům, jednak (a především) svým
nadřízeným, dokonce i samotnému řediteli pojišťovny
Sheldrakeovi. Promiskuitní šéfovský kolotoč v Chuckově
bytě se však zarazí ve chvíli, kdy si do něj Sheldrake při-
vede půvabnou Fran Kubelikovou. Tu totiž Chuck tajně
miluje – a rozhodne se do věci vložit bez ohledu na ka -
riérní následky.
Muzikál Sliby chyby vznikl podle proslulé filmové komedie
Byt Billyho Wildera z roku 1960. V roce 1968 jej přepsal
do podoby muzikálového libreta legendární americký ko-
mediograf Neil Simon – posílil kabaretní rysy díla, připsal
Chuckovi vypravěčské monology, a navíc – divadelně
velmi vděčné – snové scény, v nichž se zhmotňují Chuc-
kovy představy o úspěšném životě a kariéře. Když se
k  týmu přidal ještě autor hudby k  filmu Butch Cassidy 
a Sundance Kid a desítek chytrých hitů Burt Bacharach se
svým dvorním textařem Halem Davidem, nebylo trium-
fálních 1281 broadwayských repríz žádným překvapením.
Sliby chyby jsou dnes jednoznačnou součástí zlatého mu-
zikálového fondu a dá se čekat, že v MdB naleznou své
pravé místo.
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Lukáš Janota, Marta Matějová, Igor Ondříček, Ladi-
slav Kolář, Evelína Kachlířová, Hana Holišová nebo Tereza
Martinková, Ondřej Studénka, Miloslav Čížek, Jakub Ulič-
ník a další. 

Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SugAR! (NěKDO TO RáD HORKé)
Muzikál vznikl na základě legendárního filmu Někdo to rád
horké s Marilyn Monroe. Dva chudí muzikanti se náhodou
připletou do války mafiánských gangů. Jsou pronásledo-
váni a nezbývá jim nic jiného, než se bezpečně ukrýt. Pře-
vlékají se do ženských šatů a nechávají se zaměstnat 
v kapele odjíždějící na turné na Miami Beach. Florida se
pro bezprizorní muzikanty stává jedinečnou příležitostí,
jak zmizet mafii z očí... Jejich bláznivé dobrodružství však
zdaleka nekončí! Díky svému přestrojení zažívají bezpočet
komických situací, a aby toho nebylo málo, oba naši hrdi-
nové se zamilují do kouzelné zpěvačky a hráčky na ukulele
jménem Sugar. Jako by tohle všechno nestačilo, jednoho 
z našich okouzlujících hudebníků v dámské róbě požádá
postarší milionář o ruku...
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Ivana Odehnalová nebo Barbora Remišová, Petr Ště-
pán nebo Roman Vojtek, Milan Němec nebo Aleš Slanina,
Michal Isteník a další. 

HraJeMe
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PrOgraM dUBen

činoherní scéna Hudební scéna

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Podivn˘ pfiípad 
se psem

1.4. Sliby chybyút 19.00 AB2

2.4. Sliby chybyst 19.00

3.4. Sliby chybyčt 19.00 A4

4.4. Sliby chybypá 19.00 AB5

5.4. Sliby chybyso 19.00 AB6

6.4. Sliby chybyne 18.00

7.4. Sliby chybypo 19.00 AB1

8.4. Sliby chybyút 19.00 A2

13.4. Jakub a jeho pánne 18.00

14.4. Strýček váňapo 19.00 A1

15.4. Strýček váňaút 19.00 AB2

16.4. dvojitá rezervacest 19.00

18.4. Sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00

19.4. Sugar! (někdo to rád horké)so 19.00

20.4. Sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

22.4. Strýček váňaút 19.00 C2

23.4. Podivný případ se psemst 19.00 AB3

24.4. Sliby chybyčt 19.00

25.4. Sliby chybypá 19.00 C5

26.4. Sliby chybyso 19.00

SP

E2

27.4. Sliby chybyne 19.00 D

28.4. Sliby chybypo 18.00

29.4. Sliby chybyút 19.00

4.4. Benátský kupecpá 19.00 C5/E5

4.4. Benátský kupecpá 14.00

5.4. Benátský kupecso 19.00 P

6.4. Benátský kupecne 19.00 D/E7

7.4. Benátský kupecpo 18.00 SP

8.4. Benátský kupecút 19.00 C2/E2 

9.4. Benátský kupecst 19.00 A3/AB3 

12.4. zorroso 18.00

13.4. zorrone 14.00

13.4. zorrone 19.00

15.4. Mladý Frankensteinút 19.00

16.4. Mladý Frankensteinst 19.00

17.4. Mladý Frankensteinčt 18.00

19.4. Sněhurka a 7 trpaslíkůso 14.00

20.4. Sněhurka a 7 trpaslíkůne 14.00

22.4. Sněhurka a 7 trpaslíkůút 18.00

24.4. Benátský kupecčt 19.00 A4/AB4 

25.4. Benátský kupecpá 19.00 A5/AB5 

26.4. Benátský kupecso 19.00 A6/AB6

29.4. Flashdanceút 19.00

30.4. Flashdancest 19.00
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PrOgraM KvĚten

činoherní scéna Hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA BiSkuPSký DvůR DERniéRA

1.5. donaha!čt 19.00

2.5. donaha!pá 19.00 t2014

3.5. donaha!so 14.00

3.5. donaha!so 19.00

4.5. Strýček váňane 19.00 E7

5.5. Podivný případ se psempo 19.00 X2014

6.5. Podivný případ se psemút 19.00 A2

8.5. Strýček váňačt 19.00 C4

9.5. Strýček váňapá 19.00 A5

10.5. Strýček váňaso 19.00 AB6

11.5. Strýček váňane 19.00 D

12.5. Strýček váňapo 18.00

13.5. Strýček váňaút 19.00 E2

14.5. Podivný případ se psemst 19.00 A3 

15.5. Podivný případ se psemčt 19.00 A4 

16.5. Podivný případ se psempá 19.00 E5

18.5. donaha!ne 19.00 A2014

19.5. donaha!po 19.00 M2014 

20.5. dvojitá rezervaceút 19.00 C2

22.5. dvojitá rezervacečt 19.00 AB4 

R2014

23.5. dvojitá rezervacepá 19.00 AB5

25.5. donaha!ne 14.00

25.5. donaha!ne 19.00

Z201426.5. donaha!po 19.00

AB227.5. dvojitá rezervaceút 19.00

C429.5. dvojitá rezervacečt 19.00

C530.5. dvojitá rezervacepá 19.00

2.5. Flashdancepá 19.00

1.5. Flashdancečt 18.00

3.5. Flashdanceso 19.00

4.5. Koncert pro Krtkane 19.00

16.5. don Juan!pá 14.00

16.5. don Juan!pá 19.00 A5/AB5

17.5. don Juan!so 19.00 P

18.5. don Juan!ne 19.00 D/E7

19.5. don Juan!po 19.00 A1/AB1 

20.5. don Juan!út 19.00 A2/AB2 

21.5. don Juan!st 19.00 A3/AB3 

22.5. don Juan!čt 19.00 C4

23.5. don Juan!pá 19.00 C5/E5 

24.5. don Juan!so 19.00 A6/AB6

25.5. don Juan!ne 18.00 SP 

27.5. les Misérables (Bídníci)út 18.00

28.5. les Misérables (Bídníci)st 19.00

29.5. les Misérables (Bídníci)čt 18.00

30.5. les Misérables (Bídníci)pá 14.00

30.5. les Misérables (Bídníci)pá 19.00

31.5. les Misérables (Bídníci)so 14.00

31.5. les Misérables (Bídníci)so 19.00

hoStování

Flashdance
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Vašo Patejdl, Ivan Hubač, Eduard Krečmar, Martin Hrdinka:
DON JuAN!
Autoři tohoto nového původního českého muzikálu mají na
svém kontě již například titul Jack Rozparovač, který se hrál
v pražském divadle Kalich. Svůj nový muzikál, který zpra-
covává oblíbenou látku o španělském volnomyšlenkářském
šlechtici Donu Juanovi, se rozhodli napsat pro naše divadlo.
Příběh, který známe z mnoha zpracování literárních, filmo-
vých i hudebních svou romanticko-historickou tématikou
k  muzikálovému zpracování přímo vybízí. Don Juan je
vpravdě dramatickou postavou, která v sobě zahrnuje vše,
co od hrdiny na jevišti očekáváme – láskou zklamaný a trýz-
něný se rozhodne na veškeré další vztahy a city zanevřít 
a všem ženám se pouze vysmívá, zneužívá je a ponižuje,
osud (nebo Bůh) mu ale pošle do cesty ženu, kvůli které je
odhodlán se změnit. Stejná vyšší síla mu ji ale opět vezme,
a tak Juan rukou další půvabné dámy umírá, rozzlobený na
sebe, na svět, na všechny.
Původní muzikál vypráví známý příběh svižným tempem 
a moderním jazykem, dává prostor komickým i dramatic-
kým situacím v atraktivním prostředí a nabízí výborné he-
recké příležitosti. 
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Dušan Vitázek nebo Petr Gazdík (us.), Svetlana Jano -
tová nebo Ivana Vaňková, Martin Havelka nebo Viktor
Skála, Alena Antalová nebo Radka Coufalová a další.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: 
LES MISéRABLES (BíDNíCI)
Tento muzikál byl k dnešnímu dni uveden ve více než
padesáti světových metropolích: od pařížské premiéry 
v Palais des Sports v roce 1980 (v režii Roberta Hosseina)
přes, pro dílo zlomovou, premiéru v Londýně v Barbican
Arts Centre v roce 1985 (v režii Trevora Nunna a Johna
Cairda) a na Broadwayi v roce 1987, kde byl nominován na
dvanáct Cen Tony za nejlepší muzikál, hudbu, libreto etc.,
ale i Tokio, Budapešť, Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancou-
ver, Vídeň, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallinn či Bělehrad. Příběh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, který vychází z Hugova slavného stejnojmen-
ného románu (1862), našel naprosto adekvátní zpracování
v jevištním ztvárnění, v němž se mistrně prolínají příběhy
hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele,
policej ního komi saře Javerta, malé osiřelé Cosetty, která
najde domov a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle
komické dvojice majitelů hospody Thénardiérových, kteří
přežívají za všech režimů… To vše na pozadí bouřlivé doby,
kdy v červenci 1830 v Paříži vyrostou barikády revoluce, jíž
se mnozí hrdinové děje také účastní. Davové scény se stří-
dají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadějí v lepší svět.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Petr Gazdík nebo Jan Ježek, Petr Štěpán nebo Lukáš
Vlček, Markéta Sedláčková nebo Lenka Janíková nebo Hana
Fialová, Jan Mazák nebo Tomáš Sagher, Marta
Matějovánebo Radka Coufalová, Jakub Uličník nebo Dušan
Vitázek nebo Tomáš Novotný, Johana Gazdíková nebo Hana
Holišová a další.

Anton Pavlovič Čechov:
STRÝČEK VáŇA
Děj se odehrává na zapadlém venkovském statku, kam přijíždí
penzionovaný profesor Serebrjakov se svou mladou a krásnou
ženou Jelenou. Na statku hospodaří bratr profesorovy první
ženy Vojnickij – strýček Váňa, a Soňa, Serebrjakova dcera 
z prvního manželství. Návštěva honorace z města obrátí za-
běhnutý chod hospodářství naruby. Snídá se v poledne, obědvá
večer. Ženy pijí, zpívají a pláčou nad promarněnými mož-
nostmi. Muži pijí, zpívají a pláčou nad promarněnými mož-
nostmi ještě o poznání více. A úroda zatím hnije. Serebrjakov
býval Váňovým idolem; ve víře v profesorovy schopnosti na
něho Váňa dlouhá léta ochotně dřel a zřekl se vlastních ambicí.
Teď se však vyjeví, že profesor je jen nadutá vědecká nula a ego-
istický parazit. Váňa už nemá proč žít. Miluje Jelenu, ale Jelena
koketuje s doktorem Astrovem, jenže Astrova miluje Soňa, ale
profesí venkovského lékaře zdrchaný Astrov miluje vodku 
a touží se zmocnit leda Jeleny, jenže Jelenu má profesor a pro-
fesor by statek, který mu neříká pane, nejradši prodal, aby za-
opatřen mohl žít všude jinde, jen ne tady. A tak se „rozhněvaný
dobrý muž“ Váňa chopí revolveru, aby... Inu, souboj vášní, se-
beklamů, rozbitých iluzí, nenaplněných nadějí a neopětova-
ných lásek: nadmíru působivý nadčasový obraz způsobu života
druhu homo sapiens. Hru plnou humoru a smutku napsal dok-
tor Čechov před sto dvaceti roky, ale to čechovovské trápení,
trapnosti a směšnosti nám nejsou vůbec vzdálené.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Zdeněk Junák, Ivana Vaňková, Lenka Janíková nebo
Svetlana Janotová, Miroslava Kolářová, Viktor Skála, Petr
Štěpán, Jan Mazák, Eva Jelínková, Patrik Bořecký a Jaroslav
Záděra.

Mark Haddon, Simon Stephens:
PoDivný PříPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád čísla. Christo-
pheru Booneovi je patnáct let, má rád čísla, matematiku, žije
sám se svým otcem a je autista. Christopher Boone je autista
a dokáže z hlavy vypočítat, kolik je 2 na 45. Christopher Boone
postupuje vždy přísně logicky a rozhodne se vyšetřit největší
záhadu ve svém okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla jeho
sousedky paní Shearsové. Christopher Boone zjistí, kdo zabil
Wellingtona, ale následkem toho začne jiné, mnohem větší
pátrání...
Prazvláštní detektivka současného britského autora Marka
Haddona spojuje napětí, laskavý humor i silný příběh 
o hledání svých kořenů a o těžkosti lásky k postiženému
dítěti tak dovedně, že její autor za ni byl oceněn v roce 2003
prestižní Whit breadovou cenou za nejlepší britskou knihu
roku. V loňském roce ji zdramatizoval pro londýnské
Národní divadlo Haddonův přítel, renomovaný britský dra-
matik Simon Stephens, a to s výjimečným diváckým 
i kritickým ohlasem. Pouhý rok po londýnské premiéře
mohou zhlédnout tento nevšední příběh i brněnští diváci.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: Vojtěch Blahuta, Alena Antalová, Hana Holišová, Igor
Ondříček, Miroslava Kolářová, Jana Musilová, Milan
Němec, Aleš Slanina, Zdeněk Bureš a Eliška Skálová. 
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les Misérables
(Bídníci)

legendární muzikál

27. – 31. května 2014Hudební scéna
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Podivný případ se psem
dojemný příběh o hledání

Strýček váňa
hořká každodenní komedie 

obyčejných lidí

5., 6., 14. – 16. května 2014

4., 8. – 13. května 2014

činoherní scéna

činoherní scéna
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Jifií Mach: Tenis je moje vá‰eÀ 

První odskok do ãinohry zaÏívá po mnoha muziká-
lov˘ch rolích v této sezónû Jifií Mach. Inscenace
Benátsk˘ kupec, kterou právû zkou‰í s reÏisérem
Stanislavem Mo‰ou, je pro nûj navíc prvním setká-
ním se Shakespearem. „Mûl jsem z toho trochu
strach, jak si poradím s blankversem, ale aspoÀ je
to v˘zva,“ fiíká tfiicetilet˘ herec. 

22

Jiří MaCH

čert tĚ veM
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Vy a Shakespeare jste tedy zatím nepopsan˘ list?
Nikdy jsem v Ïádné jeho hfie nehrál. U nás v di-
vadle jsem se objevil akorát v Cyranovi z Berge-
racu v roli Kristiána, která je asi tak nejblíÏ postavû
Bassania. Jinak jsme ze Shakespeara dûlali jenom
nûco málo v hodinách pfiednesu je‰tû ve ‰kole na
JAMU. Text ve ver‰ích, zvlá‰È v blankversu, je
tûÏk˘ technicky. Mnû se hÛfi uãí. 
Jak˘ bude vá‰ Bassanio?
Je to taková nejednoznaãná figura. Kdysi to b˘val
bohém, Ïil si nad pomûry, ale teì se to snaÏí napra-
vit. Vidûl jsem filmovou verzi s Al Pacinem, kde
spolu mûli Bassanio a Antonio homosexuální
vztah. A vlastnû je to podle textu docela dobfie ob-
hajitelné, protoÏe od Shakespeara uÏ je ve hfie nûco
takového naznaãené. Jsme teì uprostfied zkou‰ení,
takÏe se rád nechám pfiekvapit, kam se to nakonec
vyvine. Ale uÏ teì vím, Ïe tento vztah bude jen v˘-
borné pfiátelství. Nepatfiím k hercÛm, ktefií pfiijdou
na první ãtenou a uÏ mají jasno o tom, jak by to
mûlo celé vypadat. Rád zaãínám s kaÏdou novou
rolí od nuly. PokaÏdé vycházím hlavnû z toho, co
mÛÏu nabídnout ze sebe. Potfiebuji trpûlivost a cítit
dÛvûru od reÏiséra.

A celkové pojetí Benátského kupce?
To by byla otázka spí‰ na reÏiséra, ale kaÏdopádnû
to nebude tradiãní. Nehrajeme ho v dobov˘ch kos-
t˘mech ani nemáme Ïádné tehdej‰í rekvizity jako
tfieba pergameny nebo kalamáfie. Scéna kopíruje
námûstí svatého Marka v Benátkách, které je ak-
tuálnû celé zatopené. TakÏe na scénû bude voda 
a chodit budeme po lávkách.
S Benátsk˘m kupcem se „rozmáchnete“ na velké
Hudební scénû. Jak se hraje ãinohra v tak velkém
prostoru?
UÏ jsem takhle hrál ve Jménu rÛÏe. Jde spí‰ o tech-
nické vûci, tfieba Ïe hrajeme s mikroporty. Ale
nûkdy mám pocit, Ïe porty dovedou zachytit oka-
mÏik intimnûji neÏ na men‰í scénû, kde jste stejnû
ideálnû sly‰et jen v pfiedních fiadách. 
Jak moc jsou inspirativní zkou‰ky s Bolkem Po-
lívkou?
Bolek Polívka je Ïivel a inspiruje hodnû. Líbí se mi,
Ïe i na zkou‰kách pofiád tak pfiíjemnû zlobí. Je v po-
hodû, nad vûcí, a prostû si jenom tak hraje. Je fajn
se s ním potkávat a poslouchat ho. A fiíkala mi
právû Radka (hereãka Radka Coufalová, manÏelka
Jifiího Macha – pozn. aut.), Ïe jak mnû nikdy nic ne-
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AÏ lidé pfiestanou pouÏívat mluvidla, uvedou do chodu mozek.

S Boleslavem Polívkou na zkou‰ce komedie Benátsk˘ kupec, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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závidûla, tak teì mnû závidí, Ïe zkou‰ím s Bolkem
Polívkou! (smích)  
Navíc jde pro vás po del‰í dobû o ãinoherní roli,
je to tak?
Hrávám hlavnû v muzikálech, takÏe ãinohry mám
míÀ. O to je pro mû tûÏ‰í, kdyÏ pak jednou za rok,
za dva dostanu nûjakou vût‰í roli a musím se s tím
porvat. Vût‰inou to navíc nejsou divácky úplnû
snadné kusy, jako tfieba Oidipus, takÏe se i málo re-
prízují. âlovûk se na tom tolik neotluãe. Trochu mû
mrzí, Ïe jsem si zatím nezahrál v Ïádné hfie ze sou-
ãasnosti, od souãasn˘ch autorÛ, jako tfieba Podivn˘
pfiípad se psem, V˘kfiiky do tmy nebo Na dotek.
Hodnû ãinoherních pasáÏí ale míváte i ve va‰ich
muzikálov˘ch rolích. V této sezónû tfieba Igor
v Mladém Frankensteinovi.

Igor byl pro mû super
zku‰eností uÏ jenom
tím, Ïe mû do této role
obsadili tak trochu
proti mému typu. Moc
mû baví ho hrát. Tím,
jak vypadám, dostá-
vám spí‰ samé slu‰-
Àáky a milovníky.
Málokdy vyloÏenû zá-
pornou postavu, coÏ
by mû lákalo. O to víc
jsem se mohl v Igorovi
vyfiádit!
Podobn˘m „slu‰Àá -
kem“ byl i Eddie Ly-
o ns z muzikálu Po-
krevní bratfii, kter˘
mûl nedávno derniéru.
Z této role jsem mûl
napfied respekt. ¤íkal
jsem si, Ïe tohle pfiece
nejsem já. Ale jakmile
jsem se pfii generál-
kách ostfiíhal, oholil 
a oblékl kost˘m, vûdûl
jsem, Ïe to pÛjde! Vy-
cházel jsem z toho, Ïe
oba bráchové, dvoj-
ãata Eddie a Mickey,
jsou vlastnû stejní. Ma -
jí stejnou povahu a po-
dobn˘ temperament,
jenom byli jinak vy-
chovaní. Zatímco Mic-
key si mohl odmaliãka
víc dovolit a rÛst jako
dfiíví v lese, Eddie byl
svázan˘ konvencemi 
a jin˘m prostfiedím.

Musel v sobû ten temperament prostû krotit. Ale
to neznamená, Ïe by toho grázla v sobû taky nemûl!
Louãilo se vám s Pokrevními bratry hÛfi neÏ s ji-
n˘mi tituly?
Tento muzikál jsme v‰ichni milovali a uÏívali jsme
si kaÏdé pfiedstavení! Je to ‰koda, protoÏe jsme ani
neodehráli moc repríz. I premiéru mûl muzikál
dost ne‰Èastnû pfied prázdninami, potom se vÏdy c -
ky hrál jenom párkrát za nûkolik mûsícÛ. Vtipné
na tom taky je, Ïe jsme si je‰tû kdysi na ‰kole slíbili
na jednom veãírku s Ale‰em Slaninou, Ïe bychom
si spolu nûkdy rádi zahráli bráchy. Tak je super, Ïe
se nám to takto splnilo!
A co va‰e „role“ otce na pln˘ úvazek, kterou teì
doma zkou‰íte uÏ druh˘ mûsíc? 
Myslím, Ïe to zvládám. KdyÏ ãlovûk ví, Ïe je to
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S Ivanou VaÀkovou 
v inscenaci Pokrevní bratfii,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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jenom doãasnû... Rad-
ka teì zkou‰í v Os-
travû Evitu v reÏii
Petra Gazdíka a za
pár dní má premiéru.
Tak doufám, Ïe po -
tom se nám uÏ ro-
dinn˘ Ïivot zase vrátí
do normálu. Zkou‰ky
jí zaãaly v polovinû
ledna, takÏe vlastnû
uÏ dva dny po mojí
premiéfie Mladého
Fran kensteina. Ale
na‰ li jsme si v tom
nûjak˘ spoleãn˘ ryt-
mus, pomáhají mnû
tady s hlídáním ma-
minka nebo tchynû.
Matyá‰ je ve ãtvrté
tfiídû, takÏe to uÏ je
vlastnû samostatn˘
kluk. A Jifiíka, kter˘
mûl ãtyfii roky, si
Radka brávala stfií-
davû s sebou do Os-
travy. Stanovili jsme
si s klukama pravidla
a ty dodrÏujeme.
Doma je takov˘ chlap -
sk˘ klídek. Tak Ïe se
dá fiíct, Ïe to vlast-
nû zvládáme líp neÏ 
s maminkou. (smích)
Nedávno jste taky
zmûnil image a ostfií-
hal se nakrátko.
Souvisí to tfieba s nû-
jakou rolí?
To ne, spí‰ uÏ mû
dlouhé vlasy neba-
vily. Tak jsem si fiekl,
Ïe by to zase chtûlo
zmûnu. A vím, Ïe mû
teì neãeká Ïádná
role, kde by to vadilo,
jak byl tfieba rocker
v Oãistci, tak jsem si
to mohl dovolit. Nic
víc za tím není.
Na co se teì tû‰íte?
Tfieba na to, aÏ bude venku hezky a budu moct vy-
razit na tenis. ProtoÏe tenis je moje vá‰eÀ! Pfies
zimu chodíme tfieba s Viktorem Skálou a Va‰kem
Filou aspoÀ do haly, ale venku to mám rad‰i. Zaãal
jsem tenis pofiádnû hrát sice teprve pfied tfiemi lety,

dfiív jsem jenom fandil u televize, ale neskuteãnû
mû to chytlo. SnaÏím se pofiád vylep‰ovat údery, pi-
luji servis, pfiem˘‰lím nad taktikou… To mû baví!

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

V muzikálu Oãistec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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âECHOV V BRNù – VELMI HO¤KÁ 
KOMEDIE O SOUÎITÍ
„V‰ichni nerozváÏnû niãíte lesy a brzy na zemi ne-
zÛstane nic. Stejnû nerozváÏnû niãíte ãlovûka a brzy
va‰í zásluhou nebude na svûtû ani vûrnost, ani ãis-
tota, ani schopnost obûtovat se. V‰ichni jste posedlí
niãivou vá‰ní. Není vám líto ani lesÛ, ani ptákÛ, ani
Ïen, dokonce ani sebe sam˘ch navzájem.“
Právû tato replika by mohla b˘t mottem inscenace
reÏiséra Stanislava Mo‰i, inscenace âechovova
Str˘ãka Váni v Mûstském divadle Brno. Neménû
závaÏn˘, av‰ak více opomíjen˘ kus ruského autora
se opût, jak je u âechova zvykem, dot˘ká stereo-
typnosti lidsk˘ch ÏivotÛ kdesi na vesnici, kde je
kaÏd˘ den stejn˘ jako ten pfiedchozí a jedin˘m
(zdánliv˘m) únikem z tohoto „dusna k uzoufání“
je odjezd, nejlépe do mûsta.
Osa pfiíbûhu se toãí okolo rodiny Vojnick˘ch a Se-
rebrjakov˘ch. Star˘ profesor Serebrjakov se po ov-
dovûní podruhé oÏenil s krásnou mladou Jelenou.
Z prvního manÏelství mu zÛstala dcera SoÀa, ‰vagr
Ivan s tchyní Vojnickou a venkovsk˘ statek, díky
jehoÏ v˘nosÛm v Ivanovû správû se Serebrjakov
mohl vût‰inu Ïivota vûnovat své vûdecké práci. Teì
uÏ je ale v penzi a pfiijíÏdí si s Jelenou na statek
spí‰e odpoãinout. Pfiítomnost tohoto starého bru-

ãouna, ale i jeho „pfiíli‰ krásné“ Ïeny, je pro obyva-
tele statku spí‰e nepfiíjemná. Ivan je totiÏ pfiímo
drásán láskou k Jelenû, sokem v této lásce je mu
navíc jeho pfiítel, doktor Astrov, jehoÏ zase miluje
mladá SoÀa… A k tomu v‰emu je pfií‰erné vedro…
InscenátorÛm se v interpretaci zdánlivû „prostého“
textu povedlo hned nûkolik vûcí. Prvním a zásad-
ním plusem je právû my‰lenka, na které je hra po-
stavena. ReÏisér si, jistû ne náhodou, vybral 
k rozvedení ideu nerozváÏnosti ãlovûka, kter˘ se 
v dne‰ním svûtû chová jako slon v porcelánu, kter˘
se pfied svûtem zabedÀuje, protoÏe zdánlivû své
okolí ke svému Ïivotu nepotfiebuje. âlovûk, kter˘
niãí nejen pfiírodu, ale i lidi okolo sebe tím, Ïe není
schopen lásky (nikoli milostné, ale prostû lidské),
a tím pádem není schopen navazovat vztahy 
k lidem. Nutná aktuálnost a v˘znam hry pro dne‰-
ního diváka je tedy evidentní.
Pfiejdûme ale k jinému, velmi povedenému pilífii in-
scenace. Tím je scénografie Emila Koneãného.
Pfied divákem se otevírá proslunûná terasa s pose-
zením a v˘hledem do zahrady. Terasu tvofií vlastnû
dva stejnû velké ãtverce poskládané ze svûtl˘ch latí.
Jeden na zemi jako podlaha, druh˘ zavû‰en˘ jako
strop. V tomto „hracím poli“ se celou dobu hraje
„jen“ s nûkolika Ïidlemi, stolem, lavicí a komodou:
v‰e je sladûno do stejného odstínu dfieva, a proto
nábytek takfika spl˘vá s okolím. Díky zvolenému
materiálu i barvû pÛsobí scéna neuvûfiitelnû ãistû.
ZároveÀ tento svûtl˘ materiál skvûle odráÏí Ïluté
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svûtlo, jímÏ je po celou dobu inscenace scéna na-
svícena: dusivé vedro k zalknutí, kter˘mÏto scénáfi
zaãíná, se takto doslova pfiená‰í i do publika.
Nejvíce v‰ak hra se svûtly vynikne v okamÏiku, kdy
scéna potemní a pouze díky hornímu svícení pro-
padá svûtlo stfiechou, mezerami mezi latûmi v ten-
k˘ch páscích, a v jeho toku se objevuje cigaretov˘
koufi pfiicházejícího str˘ãka Váni. Právû ve chvíli,
kdy se na scénû objevují postavy, je scénografie
kompletní a její komplexnost vyznívá naplno. Kos-
t˘my (Andrea Kuãerová) nepfiekraãují ‰kálu bílo-
krémov˘ch tónÛ, a tak spolu se svûtl˘m inventáfiem
jen prohlubují ãistotu prostoru a nejspí‰ i upfiímnou
ãistotu v nûm bloumajících bytostí, kter˘m v‰ak
„Ïivot moc nejde“.
Terasa, za kterou vykukují (nejen) bfiízové
stromky, je postupnû obestavována latûmi, takÏe
vznikají zdi. S kaÏdou latí zároveÀ ubude jeden
strom z lesíku. Tento reÏisérÛv tah funguje opravdu
skvûle. Jedno se doplÀuje s druh˘m a jedno do dru-
hého zapadá. Kácení a mizení stromÛ hraje na notu
doktora Astrova, jehoÏ láska k pfiírodû a záchranû
lesÛ je stejnû ãistá jako jeho ko‰ile. ZároveÀ se v‰ak
s kaÏd˘m hfiebíkem do latû vráÏí i jeden hfiebík do
rakví drah˘ch postav. KaÏd˘ si okolo sebe po-
stupnû buduje své opevnûní – bednûní, za nímÏ se
chce skr˘t pfied svûtem.
Posledním faktem, kter˘ z inscenace dûlá kvalitní
kus, je, Ïe reÏisér vsadil na osvûdãené herce a pro
diváka se tak na scénû odehrává koncert hned nû-
kolika skvûl˘ch individualit. Zmínit bychom na
prvním místû mûli urãitû Viktora Skálu v hlavní roli
„rozkládajícího se“ str˘ãka Váni, ale stejnû tak
Petra ·tûpána v roli pfiítele a doktora Astrova. Dia -
logy tûchto hercÛ a ironick˘ podtón, kter˘ insce-
naci dodávají právû tito dva pfiedstavitelé, patfií k
tomu nejlep‰ímu, co ve hfie uvidíme. Skvûlá je také
Svetlana Janotová v roli mladé Soni a Ivana VaÀ-
ková jako Jelena. Neménû vévodí Zdenûk Junák
ve vedlej‰í roli starého Serebrjakova.
Skvûlá hra, herci, scéna i hudba (Zdenek Merta).
Ve v˘sledku tedy podafien˘ âechov, na kterého se
do Mûstského divadla Brno bezesporu vyplatí zajít.
Alena Svobodová, www.informuji.cz, 16. 2. 2014

MUSÍ SE PRACOVAT, MUSÍ SE ÎÍT 
Nepfiekonatelného pfiekladu Leo‰e Suchafiípy –
nikde se nehrál jin˘ – se ujal reÏisér a principál Sta-
nislav Mo‰a s dramaturgem Jifiím Závi‰em. ZaÏí-
váme novou vlnu âechova na ãesk˘ch jevi‰tích.
Pfiíznaãné pro na‰e deziluze nad degradací polisto-
padov˘ch nadûjí, nad kfiivením charakterÛ a nad
prohlubující se letargií spoleãnosti stali se aktuál-
ními zejména Str˘ãek VáÀa a Vi‰Àov˘ sad.
âechov âechÛm
Je dobré, aby nám v divadle nûkdy bûhal mráz po

zádech stejnû jako z reality, do které zejména
ústecká radnice vstupuje uÏ mocensky zcela neo -
malenû. Zakazuje, diskvalifikuje. Str˘ãek VáÀa je
o takovém zmaru. Ve Vi‰Àovém sadu se kácí na
parcele zapsané, povaÏte, uÏ v encyklopedii. Ve
Str˘ãkovi se plundrují lesy v celém okrese. O jejich
obnovû sní lékafi Astrov, zatímco titulní postava,
Ivan Vojnick˘, hospodafií se SoÀou, dcerou své ze-
mfielé sestry, na rodinném statku a cel˘ Ïivot pod-
poruje ‰vagra, profesora Serebjakova i jeho
znudûnou mladou Ïenu Jelenu, do které jsou zami-
lovaní v‰ichni ztracenci a osamûlci… V bûlostné aÏ
krémové kulise scény Emila Koneãného a kost˘mÛ
Andrey Kuãerové ono základní poslání – zneu-
znání, vûdomí, Ïe po nás nic nezÛstane, Ïe pracovat
se musí i bez vdûku okolí a Ïe ãlovûk po pûtaãtyfii-
cítce ztrácí jakékoli pozitivní perspektivy – z nastu-
dování plyne jasnû.
Bolno nám je
Kontrast cílevûdomé drobné práce, bezcílné nudy,
rodinné autority n˘manda, neopûtovaného citu 
v atmosféfie letních boufiek podtrhuje znamenitû
kompatibilní hudba Zdenka Merty. A na co se
Mo‰a mÛÏe stoprocentnû spolehnout, jsou herecké
v˘kony, kter˘m vévodí femme fatale Ivana VaÀ-
ková jako Jelena Serebjaková, Petr ·tûpán (As-
trov) a Viktor Skála (VáÀa).
Pozornost na sebe ov‰em strhává toho ãasu první
dáma souboru Svetlana Janotová v roli nejvût‰í
obûti pomûrÛ – Serebrjakovy dcery Soni. Revma-
tické nálady profesora odstiÀuje znamenitû Zde-
nûk Junák. PfiíÏivníka a statkáfiskou ve‰ Tûlegina

27

Dokoran_duben2014_2_Sestava 1  26.3.14  10:46  Stránka 27



28

jako karikaturu zkrachovalce pojímá Jan Mazák.
Starou Vojnickou, dámu zacházejícího svûta, hraje
Miroslava Koláfiová… Ikonou na plakát k insce-
naci je muÏick˘ dfievorubec Jaroslav Zádûra. Bolno
je nám s VáÀou.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 26. 2. 2014

KRÁTCE Z âINOHERNÍCH SCÉN 
Str˘ãek VáÀa je „komedií“, ov‰em takovou, o níÏ
lze hovofiit jako o komedii Ïivota, tedy obãas
úsmûvné, spí‰e v‰ak hofiké, nenabuzující uvolÀující
smích, spí‰e pousmání, snad úsmû‰ek, nûkdy poro-
zumûní, snad souznûní, jistû i otázky k samotnému
smyslu bytí. Hra nabízí text, kter˘ si Ïádá dobré he-
recké obsazení a stejnû tak dobré a pfiesvûdãivé v˘-
kony v‰ech aktérÛ. Na tom Mo‰ova reÏie stojí 
a soubor se s dan˘m úkolem zdafiile vypofiádal.
Pokud bych mûl z hercÛ nûkoho zvlá‰È vyzvednout,
mû osobnû nejvíce zaujal vnitfinû procítûn˘ v˘kon
Lenky Janíkové v roli Soni. Samy „kulisy“ dûje
jsou pfiiblíÏeny jednodu‰e, úãelnû. Rusko evokuje
na scénû pouze samovar, bfiízky, ostatnû místo dûje
není tak podstatné, brilantnû napsané dialogy vy-
povídají o interních lidsk˘ch stavech a vztazích pfie-
sahujících obsahem rámec doby i místa. Osoby
kdesi v Zapadákovû dfievûn˘m roubením uzavfieny
a vzdáleny od vnûj‰ího svûta se sv˘mi nitern˘mi po-
city, traumaty a chimérami se nemusejí nijak zvlá‰È
li‰it tfieba od nájemníkÛ v bytové jednotce soudo-
bého vûÏáku. S. Mo‰a se po Tfiech sestrách úspû‰nû

zhostil reÏie dal‰í hry âechova a volba inscenace
byla motivována nepochybnû nejen v˘roãím a pfiá-
ním reÏiséra i souboru zopakovat nûkdej‰í pfiíjem-
nou atmosféru z pfiípravy a realizace. 
Jaroslav ·tûpaník, www.brnozurnal.cz, 19. 2. 2014 

KRÁTCE Z HUDEBNÍ SCÉNY 
Mlad˘ Frankenstein je vtipnou parodií na hororov˘
Ïánr. Neb˘vá snadné nevyboãit z úzké cestiãky dû-
lící parodii od nechtûného pfie‰lapu k váÏnû pojaté
reprodukci pÛvodního pfiíbûhu. ReÏii Petra Gaz-
díka se pohyb na této hranû podafiil, balanci ustál
na v˘bornou. Zpûváci odvedli v˘kon, aniÏ by kdo
v˘raznû zazáfiil, v˘borná byla sborová pûvecká i ta-
neãní ãísla, hudba, v˘prava, kost˘my, v‰e na úrovni
Ïánru slu‰ící. Herecky zaujal zejména pfiedstavitel
hlavní role mladého doktora Frankensteina Milan
Nûmec. Pfiedstavení bych rozhodnû nedoporuãil
tûm, ktefií nemají pfiíli‰ smyslu pro humor a parodii,
nebo nemají pochopení pro Ïánr pÛvodní pfiedlohy
M. Shellyové. TûÏko osloví toho, kdo pfiijímá v˘-
hradnû umûní s velk˘m U. To zde nenalezne.
Pokud na pfiedstavení zavítá, mûl by hodnotit mû-
fiítky Ïánru. Vût‰inu divákÛ v‰ak, myslím, Mlad˘
Frankenstein pobaví hudbou, rytmem, pohybem 
a vtipem.  
Jaroslav ·tûpaník, www.brnozurnal.cz, 7. 2. 2014

MAJÍ SMYSL PRO HUMOR 
Uplynulo témûfi dvû stû let od chvíle, kdy Mary
Shelleyová napsala román o Viktoru Frankenstei-
novi, kter˘ z mrtv˘ch lidsk˘ch tûl stvofiil netvora 
s nadlidskou silou. Román inspiroval mnoho horo-
rov˘ch filmÛ, ten nejslavnûj‰í je patrnû z roku 1931,
s Borisem Karloffem v roli monstra. A není divu,
Ïe tak populární téma provokovalo téÏ k parodiím
a persifláÏím. ReÏisér, producent, spisovatel a he -
rec Mel Brooks v roce 1974 natoãil Mladého Fran-
kensteina, brilantní parodii hororÛ, a v roce 2007
ho ve spolupráci s Thomasem Meehanem pfiepra-
coval v neménû brilantní hudební komedii. Mûst-
ské divadlo Brno ji uvádí v reÏii, úpravû a pfiekladu
Petra Gazdíka, kter˘ se evidentnû potkal se speci-
fick˘m Brooksov˘m humorem: pokud lze vÛbec
hovofiit o parodii, pak o parodii láskyplné, moÏná
spí‰ o nesentimentálním, odromantizovaném po-
hrávání si s frankensteinovsk˘m tématem i s kon-
vencemi hororu. A tak trochu také s konvencemi
muzikálu.
V divadelní verzi autofii swingov˘mi ãísly, sem tam
fiíznut˘mi folklorem, dÛvtipnû roz‰ifiují parodickou
rovinu. Hlavní milostn˘ song se smyslem pro ab-
surditu pfiisoudili Frankensteinovû snoubence Eli-
zabeth – rozmazlená dûvenka se rozhodne skonãit
s prázdn˘m Ïivotem pln˘m veãírkÛ poté, co ji v lese
pfiepadne Netvor a ‰estkrát si to spolu rozdají.
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„Cítím / tak hluboko cítím / jak s hlubokou láskou
/ jen ty o mû dbá‰ // Dlouh˘ / tak pfií‰ernû dlouh˘ /
tak dlouh˘ a krásn˘ / je mé lásky ãas“ zpívá s jas-
nou naráÏkou na rozmûry Netvora. Nutno dodat:
bytosti dementní – Frankenstein mu totiÏ nedopa-
tfiením voperoval zdegenerovan˘ mozek. Celé dílo
je vlastnû sledem nepatfiiãného, a tudíÏ úsmûv bu-
dícího jednání a hovorÛ: poãínaje „srdcervoucím“
louãením Elizabeth a Frankensteina na nádraÏí, pfii
kterém se jí nesmí dotknout, aby neponiãil nalako-
vané nehtíky a úães. Petra Jungmanová figuru jed-
nodu‰‰í dámiãky vytvofiila bájeãnû. Stejnû jako
Jana Musilová s grácií vykreslila extravagantní
Madam Bletcher, jeÏ ráznû a su‰e glosuje události
a neãekanû to náhle pofiádnû rozbalí v songu On
byl mÛj boyfriend. A stejnû tak pÛvabná Viktória
Matu‰ovová energicky sehrála temperamentní
asistentku Ingu – umí i skvûle jódlovat! Îádné pfie-
hánûní a pitvofiení, ale pfiesná stylizace – to platí 

i pro celé pánské osazenstvo v ãele s Milanem
Nûmcem v roli titulní. Pfiedvedl se jako zku‰en˘
komik, kter˘ jakoby mimochodem proná‰í vtipné
repliky. A dobfie tanãí: uÏ ve filmu je jednou ze stû-
Ïejních scén stepafisk˘ v˘stup, kter˘ Frankenstein
nacviãí s Netvorem, aby pfiesvûdãil lidi, Ïe se ho ne-
mají bát. Netvor, do té doby v hadrech, oblékne
frak. A z nemotorné, tûÏce se pohybující obludy se
stane roztomil˘ taneãník – rozhodnû v podání Mi-
roslava Urbánka. Stejnû roztomile pÛsobí i jeho
druhá promûna: to kdyÏ Frankenstein pfiekopíruje
do hlavy Netvora data ze svého mozku, takÏe do té
doby h˘kající obluda zaãne vykládat o dimethyla-
minoazobenzensulfonové kyselinû. Klobouk dolÛ
pfied reÏisérem i cel˘m souborem (ke jmenovan˘m
nutno rozhodnû dodat Jifiího Macha v roli Igora 
a Martina Havelku v roli Poustevníka), protoÏe

aby komediální pfiedstavení tak perfektnû plynulo
od scény ke scénû, od pointy k pointû, to je oprav-
dov˘ kum‰t.

Lenka ·aldová, 
Divadelní noviny 5/2014, 4. 3. 2014 

KDYÎ MONSTRUM ZPÍVÁ A K¤EPâÍ   
Mûstské divadlo Brno soustavnû a na vysoké inter-
pretaãní úrovni uvádí ‰piãková díla svûtového mu-
zikálového repertoáru. Krátce po znám˘ch titulech
Koãky nebo Flashdance se objevil na Hudební
scénû dal‰í hit – Mlad˘ Frankenstein od Mela Bro-
okse a Thomase Meehana. âeskou premiéru
broadwayské pfiedlohy (2007) ve vlastním novém
pfiekladu i úpravû nastudoval (s dirigenty pfieváÏnû
swingové partitury Danem Kalouskem a Emou Mi-
ke‰kovou) Petr Gazdík v historizující v˘pravû 
Davida Bensona, dynamické choreografii Lucie
Holánkové a pfii alternaci v‰ech devíti nároã-

n˘ch sólistick˘ch rolí. Bizarní dûj, 
pfiecházející z New Yorku do kar-
patské Transylvánie, prezentuje
sviÏné tfiíhodinové nastudování 
s ne bûÏn˘m hereck˘m nasazením,
pat fiiãn˘m nadhledem a ve vtipném
balancování na pomezí klasického
hororu a komediální parodie. K di-
váckému úspûchu je v Brnû opût
nakroãeno.

Vít Závodsk˘, 
T˘deník Rozhlas, 3. 3. 2014

POVEDENÁ TA·KA¤ICE 
NA LIDICKÉ 
Jednu z divácky nejoblíbenûj‰ích
repertoárov˘ch linií âinoherní
scény Mûstského divadla Brno
pfiedstavují francouzské ãi anglo-
americké komedie, oznaãované

(leckdy se zbyteãnou pfiezíravostí) jako bulvární.
Posledním pfiíspûvkem do této oblasti je ãeská 
premiéra hry známé britské autorské dvojice v‰e-
strann˘ch divadelníkÛ Raye Cooneyho a Johna
Chapmana Dvojitá rezervace (1969). 
SviÏnû ji pfieloÏil (se znalostí slovenské verze) dra-
maturg Jan ·otkovsk˘ pro inscenaãní úpravu kole-
gynû Kláry Latzkové. Na na‰ich jevi‰tích (vãetnû
mnoha amatérsk˘ch) se bûÏnû uvádûjí fra‰ky z Co-
oneyho vrcholné tvÛrãí éry 80. a 90. let (1+1= 3,
Peklo v hotelu Westminster, Dvouplo‰ník v hotelu
Westminster, Prachy? Prachy!, Rodina je základ
státu aj.). MdB v‰ak jiÏ podruhé (pfied dekádou
uvedlo pfiedlohu VydrÏ, miláãku!) zalovilo ve star-
‰ím období sedmileté spolupráce Cooney-Chap-
man. Tentokrát se v domácnosti konzervativního

Pokraãování na str. 32
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Jifií Mach a Svetlana Janotová

Boleslav Polívka a Jifií Mach
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Eli‰ka Skálová

Boleslav PolívkaAle‰ Slanina a Kristian Pekar

PreMiéra na HUdeBnií SCénĚ 5. dUBna 2014
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lond˘nského nakladatele bûhem vlahého letního
veãera setkají dva spfiátelené manÏelské páry zá-
letnick˘ch choutek – Markhamovi (Viktor Skála,
Markéta Sedláãková) a Lodgeovi (Petr ·tûpán,
Hana Kováfiíková). Postupnû se tu s podobn˘mi
úmysly objeví neost˘chavá sluÏebná Sylvie (An-
drea Bfiezinová nebo Marta Matûjová), v˘stfiední
bytov˘ designér Spenlow (Alan Novotn˘), ne-
obratn˘ obchodník Pangbourne (Rastislav Gajdo‰)
ãi pragmatická telefonní operátorka Wilkinsonová
(Svetlana Janotová). Do gradujících zmatkÛ ne-
vhod pfiichází puritánská autorka dûtsk˘ch bestsel-
lerÛ, milovnice psÛ Smythová (Irena Konvalinová),
pfied níÏ je nutno vzniklé prekérní situace stále 
krkolomnûji improvizovanû kamuflovat. ReÏisér ti-
tulÛ muzikálov˘ch (Donaha!), klasick˘ch (Zkro-
cení zlé Ïeny) i konverzaãních (Dokonalá svatba,
Dobfie rozehraná partie) Stanislav Slovák pfiizval 
k souãinnosti svÛj osvûdãen˘ t˘m. Jaroslav Milfajt
navrhl pfiíhodn˘ stfiedostavovsk˘ interiér o dvou
hlavních místnostech, s pfiíslu‰n˘m mobiliáfiem
haly i loÏnice a s potfiebn˘m poãtem stále vyuÏíva-
n˘ch dvefií. Stejnû jako autorka v˘raznû barevn˘ch
kost˘mÛ Andrea Kuãerová a skladatel Karel Al-
brecht respektoval dobové „pfiedcomputerové“ 
a „pfiedmobilové“ reálie. S. Slovák opût prokázal,
Ïe Ïánru „loÏnicové fra‰ky“ v pojetí „anglického
Feydeaua“ (i zde se snadno dodrÏuje pravidlo tfií
jednot) dobfie rozumí. Asi o pûtinu redukovan˘
text byl jazykovû oÏiven (telefonistka hovorí po
slovensky, Lodgeová se pokou‰í o nûmãinu) a osvû-
Ïen nûkolika lokálními naráÏkami, v replikách
ãasto dojde na slovní i akãní sexuálnû ladûné pikan-
térie. Dvojdíln˘, byÈ ne právû krátk˘ veãer, v nûmÏ
se v‰echny postavy dostávají pod ãasov˘m tlakem
do stále trapnûj‰ích okolností, má podobu zrychlu-
jícího se kolotoãe v˘mluv, lÏí, skr˘vání, pfievlekÛ,
zámûn a nedorozumûní. Grotesknost situací, ne-
jednou simultánních, vytváfiejí ãetné, vût‰inou spo-
lehlivû naãasované gagy. Jednotlivé figury, stále
obtíÏnûji se orientující v rychle se mûnících okol-
nostech, jsou zfietelnû konturovány; v‰ichni inter-
preti je mimicky a gesticky pfiedvádûjí se zjevnou
chutí, v Ïivém kontaktu s chechtajícím se hledi‰tûm
a obãas i se snahou o reprízová extempore. Spon-
tánní smích publika pochopitelnû nepramení z in-
telektuálních zdrojÛ, n˘brÏ z pfiirozené lidské
potfieby úlevného odreagování. A protoÏe v tomto
pfiípadû jde o zábavu nepfiekraãující hranice vkusu,
rezervovat si ãas pro Dvojitou rezervaci rozhodnû
není právû ‰patn˘ nápad.

Vít Závodsk˘, KAM v Brnû 3/2014

KOMU CHYBÍ VIDLE
Román Podivn˘ pfiípad se psem patfií k nejúspû‰-
nûj‰ím dílÛm britského spisovatele Marka Had-

dona. Dramatická adaptace tohoto prozaického
díla je pomûrnû ãerstv˘m poãinem dramatika Si-
mona Stephense, kter˘ ji vytvofiil pro lond˘nské
Národní divadlo v roce 2012. Od listopadu ji má na
svém repertoáru i Mûstské divadlo Brno. Touto in-
scenací se poprvé divákÛm MdB pfiedstavil mlad˘
reÏisér Mikolá‰ Tyc. 
Hlavní postava hry, patnáctilet˘ Christopher
Boone, je zároveÀ vypravûãem, kter˘ nás sezna-
muje s dûjem. Trpí Aspergerov˘m syndromem a di-
váci tak mohou nahlíÏet svût oãima postavy, jejíÏ
vnímání reality je rozdílné od vût‰inové spoleã-
nosti. Zpoãátku se hra „tváfií“ jako detektivní 
pfiíbûh, v nûmÏ Christopher vy‰etfiuje zabití soused-
ãina psa, ale s postupujícím pátráním se divákÛm
odkr˘vá tajemství jeho rodinného zázemí.
Vypravûãské ãásti stfiídavû proná‰í Christopher 
a uãitelka Siobhan, která je jeho dÛvûrnicí a svou
neustálou pfiítomností na jevi‰ti a plynul˘mi vstupy
do dûje pfiipomíná jakousi imaginární kamarádku
(coÏ u autistÛ není neobvykl˘m jevem). Siobhan
dostane nápad, Ïe by Christopher mohl historku se
zabit˘m psem sepsat a tu pak pfiedãítá. Epické pa-
sáÏe se stfiídají se situaãními dialogy. Toto „zcizení“
dosahuje dal‰í úrovnû, kdyÏ po pfiestávce Siobhan
navrhuje Christopherovi, Ïe z jeho knihy udûlají
‰kolní pfiedstavení.
·edá barva a krychle, to jsou hlavní atributy ab-
straktního scénografického fie‰ení (Karel âapek).
·edou podlahu obklopuje stûna z krychlí, které
plasticky vyãnívají a tvofií tak specifickou ãtverco-
vou strukturu. ¤ada krychlí táhnoucí se na zemi
podél stûny slouÏí k sezení pro postavy, které se
momentálnû neúãastní. Krychle rozestavené v pro-
storu fungují jako mobilní ãást scénografie. Herci
je pfiemisÈují podle potfieby do rÛzného uspofiádání
stejnû, jako kdyÏ si dítû hraje s dfievûn˘mi kost-
kami. Jednou poslouÏí jako sedadla ve vlaku, jindy
jako zavazadla cestujících ãi jako pokladní pfie-
páÏka na nádraÏí. Projekce pfiená‰í na zadní stûnu
hru Tetris nebo náãrtky matematick˘ch vzorcÛ.
Svítí i krychle, s nimiÏ herci manipulují. Podle ak-
tuální situace mûní barvu svûtla. Neúprosná geo-
metriãnost v˘tvarného fie‰ení jako by odráÏela
ChristopherÛv zpÛsob vnímání okolního svûta.
Ve druhé polovinû pfiedstavení se v‰ak Christopher
vydává mimo domov, aby na‰el svou matku. Pro-
stfiedí, v nûmÏ se pohybuje, tak dostává konkrét-
nûj‰í podobu a hra se více dynamizuje. VyuÏitím
toãny se na jevi‰ti vystfiídá prostor lond˘nského ná-
draÏí nebo metra. ReÏii se tak dafií udrÏet pozor-
nost publika a pfiedstavení neztrácí na tempu.
Kost˘my (Barbara Wojtkowiak) ve stylu moderní
mûstské módy jsou ladûny v nev˘razn˘ch krémo-
v˘ch ãi ‰ed˘ch barvách, takÏe Christopher v modré
mikinû a ãervené bundû vÏdy vyãnívá. Tento pro-

Pokraãování ze str. 29
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stfiedek vyniká ve scénách znázorÀujících chaotick˘ ruch Lond˘na, kter˘ se v Chris-
topherovû hlavû zmnohonásobuje. Neznámí lidé zanikají v ‰edivé zmûti tûl.
Volba Vojtûcha Blahuty pro roli Christophera je pochopitelná ze dvou dÛvodÛ, 
a to je odpovídající vzhled a jeho hereck˘ talent. Sv˘m chlapeck˘m zjevem a odûním
puberÈáka se postavû patnáctiletého Christophera velmi pfiiblíÏil. Nikdy nesklouzl
ke karikatufie, zároveÀ v‰ak na jeho v˘konu nebyla patrná úporná snaha o virtuo -
zitu. Aã autistickou gestikulaci drÏí po celé pfiedstavení, dafií se mu vnést do hry
lehkost a humor. Blahuta v roli Christophera vût‰inou neudrÏuje oãní kontakt, po-
hled má upfien˘ do prostoru s hlavou odvrácenou od mluvãího. V rámci mimick˘ch
moÏností obliãeje vyuÏívá rÛzné zá‰kuby kolem úst, zvedání oboãí a soustfiedûné
krãení ãela. DÛkladná je i jeho práce rukou, které udrÏuje vût‰inou v napûtí.

Hana Holi‰ová ztvárÀuje Siobhan jako matefisky vlídnou kamarádku vytrÏenou 
z bûÏného svûta. KdyÏ ãte text Christopherovy knihy, mluví jako Christopher dût-
sky hravû, nûkdy umanutû a zanícenû fascinována pfiedmûtem hovoru. I zpÛsob,
jak˘m se pohybuje po jevi‰ti, je rozpustile dovádiv˘. Alena Antalová svou roli
Christopherovy matky Judy jemnû odstiÀuje. Dafií se jí zahrát Ïivelnû milující
matku s bohémsk˘mi sklony, která v‰ak pfii své impulzivnosti psychicky nezvládá
péãi o autistické dítû. Rozãilují ji Christopherovy v˘bu‰né reakce na ru‰ivé podnûty
a tíÏí ji jeho neschopnost tûlesného kontaktu. Zbylé spektrum postav, v nichÏ se
stfiídají ostatní herci, vytváfií ilustrativní pozadí hlavního pfiíbûhu pfieváÏnû ve formû
zámûrnû nadsazen˘ch lidsk˘ch typÛ jako ufivaná sousedka, pubertální dívka ãi svû-
domit˘ policista.
Hlavní devizou inscenace je hravost dûtského svûta, do níÏ reÏisér akci stylizuje.
Napfiíklad kdyÏ Christopher vypráví o svém snu b˘t kosmonautem, herci Vojtûcha
Blahutu obléknou do velké bílé kombinézy a drÏíce jej ve vzduchu napodobují stav
beztíÏe. Do tûchto pozitivnû ladûn˘ch scén v‰ak zasahují temné tóny manÏelské
krize Christopherov˘ch rodiãÛ, otcova zloba, matãina rozpolcenost mezi touhou
po svobodû a v˘ãitkami svûdomí, Ïe opustila syna. Po vyvrcholení hry, kdy Chris-
topher utíká z domu a vydává se do Lond˘na, se v‰ichni tfii snaÏí krizi vyfie‰it 
a nauãit se pfiijímat Christopherovu jinakost. Po úspû‰nû zvládnuté maturitû 
z matematiky a spfiádání plánÛ do budoucna pak Christopherovo závûreãné zvolání
„Znamená to, Ïe uÏ zvládnu v‰echno?“zakonãuje brnûnskou inscenaci v optimis-
tickém duchu, aã realita rodinné situace zas tak rÛÏová není.
Postavu Christophera mÛÏeme s jeho neschopností lhát, bezelstností, fantazií a bo-
lestn˘m stfietáváním se spoleãností chápat jako novodobou dûtskou variantu Do-
stojevského My‰kina.

Dita Lánská, www.divadelni-noviny.cz, 24. 1. 2014 
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PřiPravUJeMe BenÁtSKÝ KUPeC

KdyÏ se fiekne Benátsk˘ kupec, nebo spí‰ Kupec be-
nátsk˘ (ve vûdomí ãeské vefiejnosti je totiÏ titul hry
v inverzním slovosledu velmi silnû zafixován), oka-
mÏitû, takfika automaticky se nám vybaví jméno
·ajlok (Shylock). A témûfi kaÏd˘ se domnívá, Ïe
benátsk˘m kupcem z názvu hry je právû Îid ·aj-
lok. I kdyÏ si uvûdomíte, Ïe kupec není Îid, do-
konce i kdyÏ víte, Ïe název odkazuje na kfiesÈana
Antonia, stejnû tuto chybu instinktivnû dûláte. 
A tak úplnû to chyba není: Ïidovsk˘ lichváfi ·ajlok
sice co do mnoÏství textu není hlavní postavou (tou
ov‰em není ani eponymní Antonio), nicménû stojí
v centru celé hry a jeho pozice antagonisty je nad-
míru silná. Patfií bezesporu také k nejvût‰ím Sha-
kespearov˘m postavám. Podobnû jako Hamlet,
Othello, Lear nebo Falstaff je ·ajlok mistrovskou
ukázkou Shakespearova charakterizaãního umûní.
ZároveÀ se stal kulturním archetypem, postavou,
bez níÏ si nelze pfiedstavit kánon západní civilizace.
KaÏdá doba chápe ·ajloka po svém a zpÛsob,
jak˘m ho vykládá (nebo jak˘m o nûm mlãí), v˘-
mluvnû vypovídá o ní samé. 
Benátsk˘ kupec b˘vá tradiãnû povaÏován za ro-
mantickou komedii. Jistû, pfiíbûh Bassaniov˘ch
námluv a sÀatku s belmontskou dûdiãkou Porcií za-
bírá vût‰í ãást hry neÏ pfiíbûh ·ajlokÛv. Pfiitom na-
plÀuje základní pfiedpoklad komedie – hra konãí
‰Èastnû, to jest svatbou, v tomto pfiípadû dokonce
trojnásobnou. JenomÏe pfiíbûh o Ïidovském lich-

váfii komediálnost Benátského kupce komplikuje.
·ajlokova úporná snaha domoci se libry masa z tûla
jeho dluÏníka, kfiesÈanského kupce Antonia, nese
v sobû zárodek tragédie msty. ·ajlok se mstí za to,
ãeho se mu vrchovatû dostává od kfiesÈansk˘ch
bliÏních; mstí se za jejich kaÏdodenní projevy ne-
návisti, opovrÏení, ‰ikany. Zvlá‰tností Benátského
kupce tedy je, Ïe Shakespeare dokázal do roman-
tické komedie lásky vepsat brutální pfiíbûh o tom,
jak nenávist plodí nenávist. Hra vzbuzuje nejednu
otázku. Co je spravedlnost a co je kfiivda? Co je
právo a zákon? Co je slitovnost a soucit? Je Îid
·ajlok krvelaãn˘ lichváfi, kter˘ nemilosrdnû Ïádá
libru masa z tûla svého protivníka, anebo ne‰Èastná
obûÈ kfiesÈanské averze, obûÈ, která jen oplácí stej-
nou mincí a pfiitom strhává masku v‰eobecnému
pokrytectví? A co krásná, bohatá a chytrá Porcie,
o jejíÏ ruku se hraje v tajemné zkou‰ce se tfiemi
skfiíÀkami – je pfiíkladem milosrdenství, kterého se
na ·ajlokovi dovolává, anebo v roli fale‰ného
soudce tvrdou manipulátorkou, která bez mrknutí
oka pfiipraví ãlovûka o jeho vlastní dÛstojnost?
Proã na‰e ãiny zanechávají trpkou pachuÈ? KaÏd˘,
kdo se zab˘vá Benátsk˘m kupcem, zachází nako-
nec s tûmi nejzákladnûj‰ími otázkami lidského svû-
domí. Jako v‰echny Shakespearovy hry i Benátsk˘
kupec je divadelní metaforou. Bizarní pfiíbûh o Ïi-
dovském lichváfii a libfie masa se v ní zrcadlí v po-
hádkovém pfiíbûhu o tfiech skfiíÀkách. Láska se
zrcadlí v nenávisti a nenávist v lásce, zlo v dobru 
a dobro ve zlu. PenûÏní lichva se zrcadlí v lichvû ãi
úroãení slov, milostné vztahy ve vztazích penûÏních
ãi obchodních. V neposlední fiadû je Benátsk˘
kupec divadelní básní. Zkrátka: vûãnû provokující,
znepokojující, velká a krásná hra. 
A tuto velkou a krásnou hru lze nyní zhlédnout na
jevi‰ti Mûstského divadla Brno – v reÏii Stanislava
Mo‰i a s Boleslavem Polívkou v úloze ·ajloka. Pfie-
klad: Jifií Josek. Hudba: Zdenek Merta. Scéna:
Christopher Weyers. Kost˘my: Andrea Kuãerová.
Hrají: Svetlana Janotová, Petr ·tûpán, Jifií Mach,
Eli‰ka Skálová, Ale‰ Slanina, Milan Nûmec, Alan
Novotn˘, Andrea Bfiezinová, Kristian Pekar, Mi-
chal Isteník, Jan Mazák, Zdenûk Junák, Martin
Havelka, Jakub Zedníãek, Patrik Bofieck˘, Vojtûch
Blahuta, Robert Rozsochateck˘, Jaroslav Matûjka
a dal‰í.
Premiéra: 5. dubna 2014 na Hudební scénû MdB.

-jz-

William Shakespeare
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V seriálu nechybí ani Du‰an Vitázek.  

A v galerii zavzpomínali na inscenace, ve kte-
r˘ch hrál Jifií Du‰ek stûÏejní role.

Na‰i herci pfii‰li na námûstí Svobody „bít na po-
plach“.

Na oslavû nemohl chybût ani Stano Slovák se
svou rodinou. 

Na televizních obrazovkách uvidíte ve stejném
seriálu také Evu Jedliãkovou. 

K narozeninám pfii‰la Stanislavu Mo‰ovi popfiát
i nejmlad‰í generace Mûstského divadla.

Na‰la se i chvilka na skleniãku.

Spoleãnost Ho‰ek Motor pozvala své zákazníky na
pfiedstavení Flashdance, veãer zahájila fieditelka
spoleãnosti Andrea Ungerová a Stanislav Mo‰a. 

V publiku sedûlo i vedení spoleãnosti. Kulaté jubileum oslavil v kruhu sv˘ch pfiátel i re-
Ïisér Vlastimil Pe‰ka. 

Pfiátelé Boleslav Polívka a Jaroslav Zádûra se
potkávají na divadelních chodbách. 

Hudební skladatel Zdenek Merta vyuÏil svÛj
tvÛrãí potenciál k napsání fiady erotick˘ch poví-
dek. V knihkupectvích je lze zakoupit pod ná-
zvem PraÏská svatba.

Vedení divadla nav‰tívil emeritní ãlen na‰eho
souboru – pan Jifií Du‰ek.

A projevili tak solidaritu s âinoherním studiem
v Ústí nad Labem.

Jifií Du‰ek s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou pro-
brali nejnovûj‰í premiéry na‰eho divadla.

Pavlu Vitázkovou obsadil reÏisér Milan ·taind-
ler do seriálu Kancl, kter˘ natáãí âeská televize
studio Brno. 

listování

PreMiéra na činoherní scéně 15. a 16. břeZna 2014

režie Stanislav Slovák

Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David
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Šlechtična, Benátský kupec
Andrea Kučerová

Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,
Mediální Partneři 

Tomá‰ Prokop
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v kaÏdém roce vám v tomto období pfiedstavujeme ty inscenace, které pro vás pfiipravíme v ná-
sledující divadelní sezónû. PfieváÏná ãást z nich nebyla u nás nikdy uvedena a nûkteré z nich je‰-
tû nespatfiilo oko evropského diváka a vlastnû se dá fiíct, Ïe i inscenace tûch her, které se pro
svou mimofiádnou kvalitu na jevi‰ti ocitly uÏ mnohokrát, u nás uvidíte v tzv. „novém hávu“, 
v provedení, které bude posvûceno ojedinûlou osobitostí jejich tvÛrcÛ: reÏisérÛ, v˘tvarníkÛ, hu-
debních skladatelÛ, dirigentÛ, choreografÛ a dal‰ích realizaãních profesí; a pak samozfiejmû tím
nejpodstatnûj‰ím, ãímÏ je vÏdy absolutní specifiãnost jednoho kaÏdého interpreta – herce, zpû-
váka, taneãníka, muzikanta…! VÏdyÈ právû jejich v˘kony se nám pro jejich osobitost, talent 
a umûní vr˘vají pod kÛÏi a do srdce, aby do v‰ech tûch na‰ich smyslÛ vnesly moudrost z pozná-
ní, stejnû jako emoce vedoucí nás ke smíchu, k pláãi, obecnû k vzácn˘m divadelním záÏitkÛm.  
A v na‰em divadle se mÛÏete, jak jste se o tom jiÏ mohli mnohokrát pfiesvûdãit, setkat vskut-
ku s tím nejlep‰ím, co ãeská i svûtová jevi‰tû nabízejí. 

VÏdyÈ napfiíklad v nedávno uzavfiené anketû portálu i-divadlo.cz za rok 2013 se na‰e di-
vadlo umístilo na pfiedních pfiíãkách v‰ech pozitivních kategorií: v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘
hereck˘ v˘kon zvítûzila s obrovsk˘m náskokem Svetlana Janotová za svoji Alex v muzikálu
Flashdance, kter˘ zvolili diváci druhou nejoblíbenûj‰í inscenací! 5. místo v sekci pro Nejlep‰í
muÏsk˘ v˘kon obsadil Vojtûch Blahuta za roli Christophera v inscenaci Podivn˘ pfiípad se
psem. ReÏisér a fieditel Stanislav Mo‰a byl zvolen tfietí nejv˘znamnûj‰í divadelní osobností 
a v kategorii Umûleck˘ poãin obsadili 3. pfiíãku Igor Barberiç a Aneta Majerová za choreo-
grafii k muzikálu Flashdance, následováni Andreou Kuãerovou za její kost˘my k muzikálu
Koãky. A aby toho nebylo málo – Mûstské divadlo zvolili hlasující znovu (!) nejoblíbenûj‰ím
divadlem v âeské republice! K tomu lze pfiiãíst i historicky první nominaci hereãky za muzi-
kálov˘ v˘kon na Cenu Alfréda Radoka (Svetlana Janotova za Alex v muzikálu Flashdance),
podobnû jako na‰e ãasté hostování v Evropû i u nás. 
V následující divadelní sezónû pro vás pfiipravujeme celkem 9 nov˘ch inscenací, z nichÏ hned
7 nebylo v na‰í zemi nikdy uvedeno! A navíc tfii budou mít u nás svûtovou a dvû evropskou
premiéru! âtyfii muzikálové inscenace uvidíte na Hudební scénû, ãtyfii komedie a dramata na
âinoherní a tou devátou bude hudební komedie Voskovce a Wericha na âinoherní scénû.

ReÏisérka na‰í dnes jiÏ legendární inscenace „·kola základ Ïivota“ pfiipravuje pro na‰e di-
vadlo spoleãnû se ·tûpánem Otãená‰kem dramatizaci Gogolova románu „Mrtvé du‰e“, kte-
r˘ je zaloÏen na nádherné anekdotû a kouzelné mystifikaci.
Po obrovském úspûchu muzikálu „Flashdance“ pfiiná‰íme na na‰e jevi‰tû dal‰í ãerstvou no-
vinku muzikálové dramaturgie, ãerpající z filmové pfiedlohy, a to sice romantick˘ muzikál
„Duch“ pojednávající o nesmrtelnosti lásky. Jistû si hned vybavíte Patricka Swayzeho a Demi
Mooreovou, stejnû jako Whoopi Goldbergovou, která za svÛj v˘kon získala Oscara. Oscary
získal „Duch“ i za nejlep‰í film a scénáfi! 

Mlad˘ reÏisér Mikolá‰ Tyc, kter˘ se u nás uvedl brilantní reÏií inscenace „Podivn˘ pfiípad
se psem“, pro vás reÏijnû pfiipraví nádhernou hru Heinricha von Kleista „Princ Hombursk˘“
o lásce, cti, morálce a etice, hru z rodu CyranÛ z Bergeracu…  

Na inscenaci „Mary Poppins“ chceme opût v reÏii Petra Gazdíka navázat dal‰ím fantasy
muzikálem Martina Lingnaua, Jurriana van Dongena a Koena van Dijka „Let snÛ, aneb kou-
zelná cesta“ o malinké holãiãce Lily a jejím dobrodruÏství v magickém svûtû plném trollÛ, el-
fÛ, faunÛ a víl. 

V dubnu 
na Hudební scénû

Mûstského divadla Brno

MLAD¯ 
FRANKENSTEIN

Muzikálová komedie

15. – 17. dubna 2014

VáÏen˘ doktor Frankenstein, dûkan univerzity, poÏívá velké
dÛvûry jako vûdec a nikterak nechce b˘t spojován se sv˘m ‰í-
len˘m pfiedkem. Ale kdyÏ je v sázce dûdictví, pak jdou v‰ech-
ny pfiedsudky stranou. Hrad v Transylvánii ãlovûk nezíská
kaÏd˘ den. Série hororov˘ch komick˘ch situací se zaãíná ode-
hrávat ve chvíli, kdy si své dûdictví doktor Frankenstein jede
pfievzít. Setkává se s tajemn˘m hrbáãem Igorem, bláznivou
houslistkou Madam Bletcher a dûj se zaãne zaplétat poté, co
oÏije „dûsivé monstrum“… ale nebojte, v‰e skonãí smírem 
a smíchem!
V hlavních rolích se mÛÏete setkat s Milanem Nûmcem ãi
Jakubem Zedníãkem, Petrem Gazdíkem nebo Martinem
Havelkou, Petrou Jungmanovou nebo Terezou Martinkovou,
Luká‰em Vlãkem nebo Jifiím Machem a dal‰ími.
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