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Pfiíbûh, kter˘ se odehrává v Chicagu ve 20. letech, se
zakládá na skuteãné historce. Novináfika listu Chicago
Tribune Maurine Dallas Watkinsová se nechala inspi-
rovat dvûma opravdov˘mi vraÏedkynûmi, které aã
prokazatelnû zloãiny spáchaly, za nû potom sílou me-
diálního tlaku nebyly odsouzeny. Na konci fiíjna ne-
cháme na jevi‰ti Hudební scény znovu oÏít pfiíbûh
Roxie Hartové a Velmy Kellyové, sexy vraÏedkyÀ,
kter˘m spoleãenská atmosféra, v níÏ dominuje touha
po senzaci, umoÏní splnit si svÛj sen a stanou se miláã-
ky kabaretního publika. Satirick˘ muzikál o korupci,
síle médií, fale‰né morálce a pfiedev‰ím jazzu!

Karel
Cón

29. – 31. fiíjna 2013
na 

Hudební scénû

CHICAGO
krimi muzikál
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cena 25,- kč

nedávno jsem od jednoho novináfie dostal pfiekvapivou otázku: „Myslíte si, Ïe je nûco na tom, Ïe ãím je
ãlovûk star‰í, tím je ‰Èastnûj‰í?“ A svÛj dotaz doprovodil „senzaãní“ statistikou: „Jedna studie chicagské
univerzity zjistila, Ïe v osmnácti se ‰Èastná cítí tfietina AmeriãanÛ, v osmdesáti je ‰Èastná celá polovina.“
Nakonec jsme se sice dohodli, Ïe na takovou hloupost odpovídat nebudu, ale pfiiznávám, Ïe se mi ten
blábol neustále vtírá pod kÛÏi a Ïe, pakliÏe si chci zachovat zdrav˘ rozum, musím se s touto i s jin˘mi
obdobn˘mi „pravdami“ vypofiádávat, a to sice proto, Ïe jsem pfiesvûdãen, Ïe m˘m umûleck˘m i na‰ím
lidsk˘m nejhodnotnûj‰ím kapitálem by mûla b˘t neustálá vnitfiní intelektuální nejistota. Dûlám v‰echno
proto, abych svou tvorbou, av‰ak i bûÏn˘m chováním neustále sám sebe i jiné provokoval k tomu, aby-
chom já i oni nebrali kvalitu na‰eho souãasného poznání pfiíli‰ váÏnû, neboÈ v‰e, a v divadle obzvlá‰È, je,
jak dobfie víme, v pohybu a co platilo vãera, nemusí platit dnes. NeboÈ:

“Co bylo vãera,
uÏ není dnes!
A zítfiek?
To je vÏdycky
tak trochu
tfiaskavá smûs!“

Co mÛÏe b˘t v umûní hloupûj‰í neÏ pûstování tradice jist˘ch konkrétních intelektuálních pseudo-
hodnot, které nás v podstatû otupují, protoÏe nám vnucují levné názory na to, co je dobré a co ‰patné,
aniÏ bychom to podrobovali neustálému osobnímu zkoumání?

TakÏe je ãlovûk ‰Èastnûj‰í v závislosti na svém stáfií? Kdyby mi z té nejmenované chicagské univer-
zity poslali dobrou láhev vína, mohli u‰etfiit na jistû nákladné studii. Jasnû, Ïe kdyÏ je ãlovûk star‰í, cítí
se ‰Èastnûj‰í – co uÏ mu zb˘vá, Ïe? (chichichi…) A mladí lidé? Tûm je pfiece nespokojenost v tomto vû-
ku geneticky pfiedurãena. …ale doopravdy, jsem odpÛrcem v‰ech podobn˘ch v˘zkumÛ. Mnoho z nich
totiÏ vzniká jenom proto, Ïe ti lidi, co si je vym˘‰lejí, nemají nic skuteãnû podstatného na práci! Tyto 
a jim podobné  „v˘zkumy“ rádoby vûdcÛ vÛbec nic nevypovídají, a to sice proto, Ïe prostû jeden ãlovûk
se cítí skoro pofiád ne‰Èastn˘ a u jiného zase  pfievládá pocit ‰tûstí, ale co s tím sãítáním, dûlením ‰tûstí 
a ne‰tûstí? Kde se v tom dá najít nûjak˘ recept? Napfiíklad pro ten ‰Èastn˘ Ïivot? Anebo pro nûco jiné-
ho. Je to prostû nesmyslná snaha úplnû stejná jako tfieba chuÈ definovat tzv. národní charakter. Oni ti
rÛzní pseudovûdci a pseudofilosofové ve své nedostateãné intelektuální v˘bavû zapomnûli, Ïe vûci jako
‰tûstí, ne‰tûstí, charakter apod. neexistují jako spoleãenské fenomény, n˘brÏ jako v˘sadní soukromá 
emoce, stav atd. A jestli nûkoho zajímá, zdali jsem já sám osobnû ‰Èastnûj‰í, neÏ jsem byl, kdyÏ jsem byl
mlad˘, tak prostû nemohu serióznû odpovûdût z obdobn˘ch dÛvodÛ, které popisuju v˘‰. Mé dne‰ní 
osobní a nepfienosné ‰tûstí je absolutní, stejnû jako bylo mé osobní a nepfienosné vãerej‰í ne‰tûstí. A tak
nûjak se to jako u kaÏdého stfiídá v rÛzn˘ch odstínech s pfievahou jednoho, ãi druhého a je to pro cizí
pozorovatele podobnû nepochopitelné, jako proã tamten miluje právû tamtu…  V‰ichni se snad snaÏí-
me b˘t ‰Èastní teì i propfií‰tû, jako by nám let nepfiib˘valo…

VÏdyÈ kaÏd˘ okamÏik, do nûhoÏ „slepí vstupujeme“ a ve kterém následnû a stále dokola konfrontu-
jeme pocit na‰í spokojenosti – na‰eho ‰tûstí, je absolutnû nov˘. Nic se neopakuje! To se ví uÏ dost dávno:
„panta rhei“. A sebelep‰í statistika ãi sebedraÏ‰í „vûdeck˘“ v˘zkum nás receptem na ‰tûstí nevybaví. 

I zde se divadlo projevuje jako pfiesn˘ odraz na‰ich ÏivotÛ. VÏdyÈ i tituly, které jsem reÏíroval více-
krát, byly vÏdy a ve v‰em nové. Pfies stejn˘ text, pfies stejnou hudbu… Miluju ten proces, kdy z prosté-
ho textu – divadelního scénáfie, z notové partitury – vzniká reáln˘ tvar, ve kterém nám konkrétní lidé za
pomoci vypÛjãen˘ch my‰lenek a intonací, av‰ak vÏdy s osobit˘m a vÏdy nov˘m v˘kladem, pfiedvádûjí di-
vadelní situace a poetické obrazy a pfiivedou nás v tom kouzelném divadelním svûtû k zamy‰lení, ke smí-
chu, ãi k slzám. Je to velmi podobné zázraku stvofiení a my, co dûláme divadlo, to tak vnímáme. A ãím
profesionálnûj‰í kolegové se k takovéto práci sejdou, tím je v˘sledek úÏasnûj‰í. A kdo mi nevûfií, pfiijì-
te si to zkontrolovat do Mûstského divadla Brno…

Nashledanou se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Zdenek Merta usedl za klavír na osmém nadaã-
ním veãeru fondu Pro Panacea a spoleãnû s kyta-
rov˘m virtuosem Lubomírem Brabcem rozeznûli
veãer ve vile Tugendhat sv˘m umûním.

Na Burãákobraní jsme zastihli i herce Jakuba
Uliãníka s rodinou. 

Léto ve svém bydli‰ti v Modfiicích vûnoval reÏisér
Stano Slovák fotbalovému dorostu, kter˘ poctivû
trénuje.

Nebudou chybût ani dámy Ivana VaÀková 
a Viktória Matu‰ovová.

V rámci veãerÛ na Divadelní dvoranû zahrála
27. srpna kapela Jaroslava Zádûry „Dûti kapi-
tána Morgana“ v pofiadu nazvaném I kdyÏ jsme
tak trochu kaÏd˘ jin˘ ãlovûk.

Petr Gazdík reÏijnû pfiipravuje uvedení muzikálu
Zorro v praÏské Hybernii. Pfii práci se se‰li 
s Romanem Vojtkem.  

Na praÏském uvedení Zorra se budou podílet ãle-
nové na‰eho souboru i praÏ‰tí umûlci.

PraÏské publikum bude tleskat také na‰í hvûzdû
– Ivanû VaÀkové.

Na zahradû opatství na Starém Brnû oslavil své
kulaté narozeniny pan Stanislav Michalík za 
úãasti pfiátel z na‰eho divadla, pfiípitek pronesl
Petr Gazdík.

Stanislavu Michalíkovi pogratulovala i Radka
Coufalová a vûnovala mu své dílko – jeden 
z obra zÛ, které v souãasnosti vystavuje v restau-
raci Brabander. 

Markétka Sedláãková svého muÏe (Stana
Slováka) na hfii‰ti láskyplnû podporuje.

Se sv˘mi b˘val˘mi kolegy si opût rád zahraje
Roman Vojtek.

kaBaretní Představení na činoherní scéně

S Jifiím Tomkem, pfiedním hercem na‰eho soubo-
ru, jsme se rozlouãili 5. záfií.

Letní aktivity na Divadelním dvofie a terase
Jardin pokraãovaly akcemi Burãákobraní 
a festivalem Theatrum vinum. Veãery uvádûla
dvojice Mária Lalková a Michal Isteník. 

Jako doprovodn˘ program zaznûly ukázky z mu-
zikálÛ v podání Ivany VaÀkové, Jifiího Macha 
a Radky Coufalové.

Po pietním aktu na âinoherní scénû jsme napo-
sledy vzdali hold této v˘znamné herecké 
osobnosti v obfiadní síni krematoria.

13. a 14. září 2013
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Jako novinku jsme pro diváky pfiipravili kabaretní
veãery, plné zábavn˘ch scének, filmov˘ch dotáãek 
a taneãních a pûveck˘ch vystoupení, které reagují na
aktuální dûní kolem nás. První dvojdíl jsme vûnovali
dovolen˘m a vínu a vznikl z pera autorÛ: Michal
Isteník, Alan Novotn˘, Igor Ondfiíãek, Jakub
Uliãník. Záznam pofiídila âeská televize. Celkem
uvedeme 10 kabaretních pfiedstavení ve dvou mû -
síãních intervalech. 
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Partneři divadla

Ivan Wernisch

JE ¤ÍJEN

Je fiíjen. Zlaté oãi psÛ
tam u nás. A já v PafiíÏi
a nemám ani sous
a sedím za mfiíÏí.

„Ov‰em kultura, kulturní spoleãenství, to ne-
jsou jen knihy, obrazy a uãené spoleãnosti.
To jsou také civilizované vztahy mezi lidmi,

spoleãnû uznávaná hierarchie hodnot,
skromné, ale i nepovolné národní sebevû-

domí, úcta k tradici i k poctivé práci i pocti-
vému slovu, podpora tûch, které jsme si

zvolili, dobré ‰koly, ãisté vlaky i hospody 
s ãist˘mi ubrusy a vlídnou obsluhou…

Pavel Tigrid, rozen˘ Pavel Schönfeld; 
v˘znamn˘ ãesk˘ spisovatel, publicista a politik. 
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Klaus Mann

režie Petr Kracik
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theatre du vaudeville – BruSel25. září 2013

Martin Havelka 
s Evelínou Kachlífiovou
a Lucií Zedníãkovou
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V rámci oslav ãeské státnosti jsme byli
pozváni do Bruselu, abychom reprezen-
tovali ãeské divadelnictví s inscenací Me-
fisto. Navázali jsme tak na loÀsk˘ úspûch,
kter˘ u belgického obecenstva sklidila
komedie Jakub a jeho pán.
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Obmûnûné pfiísloví by mohlo odstartovat 
i dne‰ní rozhovor s Davidem Kachlífiem. Bez
nûj by totiÏ jen s mírnou nadsázkou nic z toho,
co se dûje na jevi‰ti Mûstského divadla Brno,
nebylo vidût – ale jeho osobnû, stejnû jako
kaÏdého dobrého osvûtlovaãe, diváci vlastnû
skoro nikdy neuvidí.

Mistr osvûtlovaã, mistr svûtel, svûtla… svû-
telná reÏie, ale dnes také tfieba light design.
Jaké je tedy to nejpfiesnûj‰í oznaãení va‰í
profese?
V podstatû v‰echny tyto termíny jsou pouÏi-
telné. Ve svûtû se správnû oznaãuje tato pro-
fese „lighting design“. 
Je to trochu slovíãkafiení, ale pfiedpokládám,
Ïe i v tom jazykovém v˘voji se odráÏí zmûny,
které se do va‰í branÏe s technick˘m v˘vojem
promítly…
KdyÏ jsem nastoupil do divadla, pracoval tam
kolega, kter˘ se vyuãil „osvûtlovaãem“. Kdysi
dávno tedy dokonce existoval pfiímo takov˘
uãební obor. Samozfiejmû tehdy se jednalo
spí‰e o ‰ikovného elektrikáfie v divadelním
prostfiedí. Z technického hlediska se skuteãnû

tato profese bûhem posledních 20 let v˘raznû
vyvíjela, coÏ stále trvá… Asi nejrazantnûj‰í
zmûnou byl pfiechod z analogov˘ch technolo-
gií na digitální. Halogenové lampy nahradily
v˘bojky a LED diody, manuální fiízení zase
poãítaãe. S narÛstajícími technick˘mi nároky
se také postupnû vyprofilovaly jednotlivé pro-

fese: LIGHTING DESIGNER – ãlovûk,
kter˘ by mûl v‰emu nejvíce rozumût jak tech-
nicky, tak po stránce v˘tvarné. Má plány, v˘-
kresy, pÛdorysy a na základû rÛzn˘ch indicií
musí sestavit „lightplot“, tedy pfiesn˘ plán svû-
tel na pfiipravované dílo. LIGHT OPERA-
TOR: to je ãlovûk, kter˘ sedí za osvûtlovacím
pultem a v‰echno naprogramuje tak, aby byly
splnûny poÏadavky lighting designera, ãili pro-
gramátor. FOLLOW SPOT OPERATOR:
‰tychafi. LIGHT CREW: ostatní profese sou-
visející se svûtly na pfiedstavení. U nás je to
napfiíklad tzv. „spodkafi“, tedy ãlovûk, kter˘ je
neustále poblíÏ jevi‰tû a stará se o v‰echny
pfiestavby, kde je zapotfiebí nûco zapojit, pfie-
pojit, pomoct herci se svítícím kost˘mem
apod.

čert tě vem

david Kachlíř

Pod svûtlem b˘vá nejvût‰í tma
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Jak a kdy jste se k této práci dostal?
V roce 1990 jsem nastoupil do divadla (tehdy
bratfií Mr‰tíkÛ) jako kulisák na inzerát v novi-
nách...
I show Davida Copperfielda stojí hodnû na
moÏnostech svûtel – co v‰echno lze se svûtly
na jevi‰ti dokázat? DokáÏete si nejen na nûco
posvítit, ale i nûco nechat zmizet?
Divadlo atakuje divákovy smysly prostfiednic-
tvím zraku a sluchu. Svûtlem lze vyjádfiit
mnohé, ãasto zcela elementární zmûny pro-
stfiedí, nálady, rytmu... Ov‰em vÏdy v souãin-
nosti s ostatními sloÏkami. Prostû jedno bez
druhého se neobejde.
Pfied nûkolika lety jste dostal i cenu Kfiídla 
v kategorii Bezpeãné zázemí. Pro diváky jsou
pochopitelnû dÛleÏité efekty a zdÛraznûní nû-
kter˘ch míst, jak ale svûtla vnímají herci na
jevi‰ti? Co je dÛleÏité pro nû?
Myslím, Ïe herec vnímá, Ïe mu nûco svítí
(nebo v hor‰ím pfiípadû nesvítí) do obliãeje,
ale spí‰e musí vnímat prostor, to je pro nûj asi
dÛleÏitûj‰í. âasto se v‰ak stává, Ïe je reÏiséro-
v˘m zámûrem nasvítit herce jasn˘m, úzk˘m
kuÏelem svûtla, kdy je zapotfiebí dodrÏet pro-
stor s pfiesností tfiiceti centimetrÛ, coÏ zpra-
vidla fie‰íme nenápadnou
znaãkou na podlaze
apod. V na‰em divadle
se herci vût‰inou ve
v‰ech rolích alternují,
takÏe nejlep‰ím zrcadlem
je pro nû sledování alter-
nanta v prostoru bûhem
hlavních zkou‰ek.
Kdo urãuje, jak se bude
svítit? ReÏisér, v˘tvar-
ník, vy nebo v‰ichni spo-
leãnû?
To je velmi rÛzné. KaÏdá
inscenace je vÏdy nûãím
nov˘m. Nûktefií reÏiséfii
si aÏ s puntiãkáfiskou
pfiesností nadiktují, jak
se bude svítit, jiní ãekají,
s ãím pfiijdu, a pak kori-
gují, dal‰í jen fieknou:
„Nûjak mi to nasviÈ,“ 
a dále se tím nezab˘vají.
Osobnû rád spolupracuji

se v‰emi (neopomínejme choreografa), pro-
toÏe ãím lépe pochopím spoleãn˘ zámûr, tím
lépe bude celé dílo vypadat.
Kolik svûteln˘ch zmûn b˘vá prÛmûrnû za
pfiedstavení? A kolik nejvíc, a naopak kolik
nejménû jste jich musel zvládnout?
PrÛmûr na muzikálu je zhruba 200. Já nevím,
neeviduji to. (smích) A hlavnû je to jedno.
Poãet zmûn o niãem nevypovídá...
Nejãastûj‰í otázkou pro herce b˘vá, zda má
nûjakou vysnûnou roli. Máte i vy nûjakou
hru, kterou byste rád svûtelnû reÏíroval, 
a proã?
Rozhodnû ne. Já chci svítit v‰echno, co „má
koule“ a co mû baví. Kvalitní drama, na‰la-
pan˘ muzikál, to je fuk, hlavnû mû to musí
chytnout. Nakonec, jsem taky divák, Ïe?
Nemûl jste nûkdy pfii pfiedstavení ze v‰eho
nejvíc chuÈ zhasnout?
Ale to víte, Ïe mûl. Divadlo je Ïivá forma
umûní a holt i já mám nûjak˘ vkus, do kterého
se ne vÏdy v‰echno vmûstná… Ale na‰tûstí se
to stává jen zfiídka, jinak bych totiÏ urãitû dûlal
jiné zamûstnání... 

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil
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V rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu ·pilberk, pofiáda-
ného brnûnskou Filhramonií,
se rozezvuãely hradní zdi pev-
nosti melodiemi muzikálu An-
drew Lloyd Webbera Jesus
Christ Superstar. Herci nastu-
dovali spolu s orchestrem MdB
pod taktovkou Dana Kalouska
koncertní verzi v anglickém ja-
zyce, pro snaz‰í orientaci v pfií-
bûhu byly promítány i ãeské
titulky. ZaslouÏené ovace skli-
dili Du‰an Vitázek, Petr Gaz-
dík, Ivana VaÀková, Viktória
Matu‰ovová, Katefiina Kleã-
ková, Marta Prokopová a dal‰í. 
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ŠPilBerK BrnO22. a 23. SrPna 2013

režie Stanislav moša
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v OSlnění

duŠan vitázeK

Dokoran_rijen2013_Sestava 1  26.9.13  14:55  Stránka 8



Kdybys dostal roli v americkém filmu, jakou
bys bral nejradûji – hnusáka, nebo klaìase?
JakoÏe by mi nûkdo nabídl roli v americkém
filmu? A je‰tû bych si jako mohl vybírat? Vy
máte pro mû roli? Jak to je? Já asi nerozu-
mím otázce.
Co tû v hereckém povolání nejvíc vyvede 
z míry? 
To je jednoduchá odpovûì. Já sám. A to vût-
‰inou úpln˘ma pitomostma. 
Co pro tebe znamená pojem svûdomí?
Svûdomí, to je tam, kam fiíkáme dûtem, Ïe je
vezme ãert, kdyÏ budou zlobit. 
Umûl bys pojmenovat spoleãenské zlo a spo-
leãenské blaho?
Spoleãenské zlo je, kdyÏ nûkdo vymyslí, Ïe

bohat‰í lidi budou platit vy‰‰í danû, a fiekne,
Ïe to povede ke spoleãenskému blahu.
Staãí ti adrenalin, kter˘ získá‰ pfii práci na
jevi‰ti, nebo vyznává‰ je‰tû na doplnûní nû-
kter˘ z adrenalinov˘ch sportÛ?
Baví mû skialpinismus, paragliding, triatlon 
a tak, ale tyto sporty pouÏívám spí‰ k vyprazd-
Àování pfietlaku neÏ k doplÀování adrenalinu.

Inspirovala tû nûkdy Ïena k nûãemu zvlá‰t-
nímu? K nûãemu mimofiádnému?
Îeny nás inspirují pofiád, na kaÏdém kroku,
jsou to na‰e múzy, bez kter˘ch bychom byli
jenom prázdní divoãáci. To je vÛbec dobfie,
Ïe ty na‰e Ïeny jsou tady s náma, fakt, paráda. 

9

Jsem hodnû tichej...
Se Svetlanou Janotovou

v muzikálu Pokrevní bratfii,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Koho jsi uznával z generace pováleãn˘ch
hercÛ?
Neuznávat mÛÏu jenom ty, které neznám.
Jinak uznávám úplnû v‰echny. 
Existuje nûco, co jsi hrubû podcenil?
Jeden hezk˘ veãer pfied prázdninama jsem
podcenil Mu‰kát moravsk˘. No a tak v‰e-
obecnû zfiejmû studium. 
Narazil jsi v Ïivotû na hodnû nepfiátel?
Nenarazil. KdyÏ se nûkdy trápím, tak mi
moje Pavlínka fiíká, Ïe nejvût‰ím nepfiítelem
jsem sobû ja sám a má velkou pravdu.
No a závûrem si stfiihnu otázku feldkuráta
Katze ·vejkovi, pije‰ koÀak?
Poslu‰nû hlásím, Ïe ve sluÏbû se chlastat
nesmí.
Nemusí‰ ‰etfiit slovy, a pokud tû napadne
nûco, co bys sv˘m fanou‰kÛm chtûl fiíct, sem
s tím. 
Byl jsem asi struãnej, ale já uÏ jsem zkrátka
takovej, jo a je‰tû jsem hodnû tichej. (smích)

Text: redakce, 
foto: Tino Kratochvil, jef Kratochvil

S Ivanou VaÀkovou
v muzikálu Jekyll a Hyde,

reÏie: Petr Gazdík
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Neobyãejné herectví obyãejného ãlovûka – tak
zní název Ïivotopisného portrétu Jifiího
Tomka z pera profesora ZdeÀka Srny. Bon-
mot titulku vyjadfiuje v kostce v‰e. Tajemství
mimofiádné herecké osobitosti Jifiího Tomka
spoãívalo v kouzlu, jímÏ vÏdycky dokázal zís-
kat dÛvûru diváka v opravdovost své herecké
v˘povûdi. Tato neobyãejnost kofienila hlu-
boko ve zku‰enostech bûÏného, obyãejného
Ïivota.
Narodil se 17. února 1931 v Tfiebíãi. Tfiebíã
byla Tomkovi pouze místem narození, dûtství
i mládí proÏil v brnûnsk˘ch Îidenicích, léta
jeho umûleck˘ch zaãátkÛ, vyzrávání a posléze
hereckého mistrovství byla spjata s brnûn-
sk˘m divadelním a cel˘m kulturním Ïivotem.
Vystudoval herectví na Divadelní fakultû
JAMU. Svou první profesionální sezónu
(1953–1954) zaãal sice ve Slováckém divadle
v Uherském Hradi‰ti, odkud byl povolán 
k základní vojenské sluÏbû, ale hned po vojnû
na jafie 1956 stal se ãlenem Divadla bratfií
Mr‰tíkÛ a tomuto stánku Múz na Lidické
ulici, od roku 1993 nesoucímu název Mûstské
divadlo Brno, zÛstal vûrn˘ plné pÛlstoletí,
celou svou hereckou kariéru (s nepatrnou v˘-
jimkou jediné sezóny 1966–1967, kdy to zku-
sil napfied v praÏském divadle E. F. Buriana
a vzápûtí v brnûnské Mahenovû ãinohfie).
Vûrnost brnûnskému prostfiedí vyplynula 
z vnitfiního vztahu ke zdej‰ímu divadlu, 
k mûstu, v nûmÏ vyrÛstal, k pfiátelÛm a v ne-
poslední fiadû k ideální Ïenû, kterou ‰Èastnû
na‰el v herecké kolegyni Jifiinû Prok‰ové.
Pfies nemal˘ zájem i pfiíleÏitosti obûtoval kus
svého vûhlasu i snadnûj‰í pfiístup k filmov˘m
a televizním rolím a nevymûnil Brno za praÏ-
ské centrum. Ani v prÛbûhu ãasu neztratil
mladickou opravdovost, s níÏ ctil své kama-
rády: nûkdej‰í skaut vodního oddílu nezapo-
mínal, jakou cenu má slib ãi ãestné slovo.
Divadelní Ïivot pfiinesl Jifiímu Tomkovi na
dvû stû padesát rolí, neb˘vale ‰irokou paletu
umûleck˘ch úkolÛ a ve v‰ech prokázal schop-
nost vyrovnat se s nimi osobitû, po svém. Lec-
cos mu bylo bliÏ‰í, s nûãím se pral, ale nikdy
neodvedl roli jen „levou rukou“, neodbyl ji.
Nebyly to vÏdy velké ãi hlavní postavy, ale ja-
kékoliv herecké úlohy dokázal plnit na ne-
obyãejné úrovni. Mûl talent od Boha, jak se

fiíká, schopnost originální tvÛrãí interpretace
a pfiitom byl pracant s pocitem odpovûdnosti.
Tomkova tvorba nesla základní rysy vycháze-
jící z jeho lidského charakteru i umûleckého
vyznání ãlovûka a herce. Základní tónina, 
v níÏ rezonoval, Ïil i tvofiil, byla neokázalost,
obyãejnost bûÏného obãana. Je o nûm známo,
Ïe mûl bytostn˘ odpor k dunûní patosu i k os-
tentativním gestÛm, Ïe nesná‰el oslnivost je-
vi‰tního ãarování, stejnû jako lesk parád 
a konvencí spoleãensk˘ch pfiíleÏitostí. V já -
dru byl Jifií Tomek ãlovûk velmi plach˘ 
a odtud pramenila jeho nûkdy leÏérní nefor-
málnost, zdánlivá nev˘bojnost ãi nediploma-
tická pfiímoãarost. Na rozdíl od nûkter˘ch
kolegÛ svého povolání nemiloval hereck˘ ex-
hibicionismus, ono sebepfiedvádûní jak na je-
vi‰ti, tak i v osobním Ïivotû. Sám vÏdycky byl
v tom pravém smyslu slova muÏem z ulice,

11

in memOriam

Jiří tOmeK
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kter˘ na vlastní kÛÏi dÛvûrnû zná my‰lení 
a cítûní tûch, kter˘m fiíkáme malí lidé. Právû
toto hluboce proÏité „plebejství“ bylo také
základním úhlem jeho umûleckého pohledu,
principem jeho osobnostního v˘kladu jaké-
koliv role. Jedno z tajemství hereckého
mistrovství Jifiího Tomka bylo ukryto ve
vnitfiní spjatosti hlasového projevu s v˘razem
mimick˘m. S tím pak úzce souvisela i pozo-
ruhodná, neobyãejná pfiesvûdãivost, s níÏ
umûl v kaÏdé své postavû – aÈ velké nebo epi-
zodní – vstoupit do psychiky a srdce diváka.
V Tomkovû herecké inteligenci a etice nebylo
„mal˘ch rolí“ a jeho vûdomí, Ïe opravdovou
kvalitu jevi‰tního díla spoluurãují v‰ichni jeho
úãastníci, bylo neobyãejnû silné. Nebyl pro-
sazující se hvûzdou ãi sebestfiedn˘m protago-
nistou (aã na to jeho talent a popularita mûly
nemal˘ nárok), vÏdy zÛstával citliv˘m ãlenem
jevi‰tního kolektivu. Rytífiské heslo krále
Jana Lucemburského „Ich dien“ si doplnil na
„SlouÏím divadlu“ a dodrÏoval ho poctivû.
Velice záhy po nástupu k „Mr‰tíkÛm“ se uká-
zalo, Ïe doménou mladého herce nebudou
role milovníkÛ, do nichÏ byl zprvu obsazován,

n˘brÏ polohy komediální. V komick˘ch par-
tech se stále v˘raznûji uplatÀovala jeho he-
recká bezprostfiednost, schopnost postihnout
ãlovûãinu muÏe z ulice právû tak jako jemn˘
smysl pro humor. Ryzí komediantství Tom-
kovo ponejprv publikum i kritiku zaujalo ve
v˘teãné charakterizaci sluhy Thulia v Lope
de Vegovû hfie Taneãní mistr (1957); je‰tû
téhoÏ roku pfiedloÏil herec vizitku sv˘ch sku-
teãn˘ch kvalit v noblesní, jakoby nesmûle ko-
mediální kreaci Flicota, venkovana v uni-
formû Bréalov˘ch HusarÛ. Stvrdil je pak rolí
Faráfie v satirické Gyárfásovû veselohfie Na-
nebevzetí plukovníka Heiliga (1959), a v plné
mífie prokázal postavou zapomenutého, za-
nedbaného ãertovského tvora Trepifajksla 
z Drdov˘ch DalskabátÛ (1960), která se stala
jak˘msi milníkem: od ní na dlouho vedla
silná, i osobním tíhnutím herce preferovaná,
komická linie Tomkovy tvorby. Souviselo to
i s hercov˘m obdivem k umûní Jana Wericha,
jehoÏ herecké party Tomek vÏdy v˘sostnû po
svém naplÀoval ve v‰ech hrách, které se 
z dílny Osvobozeného divadla objevovaly na
repertoáru „Mr‰tíkÛ“: Kat a blázen (1964 

Jifií Tomek 
s Radkou Coufalovou 
a ZdeÀkem Junákem
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a 1984), Golem (1966), Ba-
lada z hadrÛ (1978), Slamûn˘
klobouk (1980), Nebe na ze -
mi (1982), Osel a stín
(1988)… Múzické nadání Ji-
fiího Tomka (schopnost zpí-
vat, dobré pohybové dis -
pozice, ovládání hudebních
nástrojÛ) pfiedurãilo, aby se
stal protagonistou komedi-
álnû muzikálního zamûfiení
reÏiséra Richarda Mihuly,
které smûfiovalo od kusÛ se
zpûvy a tanci pfies „rakou-
sko-uherská ‰ou“ aÏ po pra-
videlná uvádûní her mu zi-
kálového typu. V jedné z di-
vácky nejoblíbenûj‰ích in-
scenací v historii DBM, 
v Nestroyovû komedii Lum-
pacivagabundus (1969), do-
sáhl Tomek – v trojlístku
chasníkÛ s Jaroslavem Ku-
ne‰em a Stanislavem Zindul-
kou – dal‰ího z vrcholÛ
svého herectví té doby: jako
·vec Knejp podal dÛkaz
svého nesentimentálnû vûc-
ného humoru, kofienûného
Ïivotní hofikostí, a to v os-
trém hereckém stfiihu, jímÏ
obracel do hledi‰tû rozliãné
polohy své role.
S úspûchem pak hrál pfiední
role v muzikálech Jimmy
Shine (Michael Leon; 1972), Nejkrásnûj‰í
válka (Damianos; 1972), Dva ‰lechtici veron-
‰tí (Vévoda milánsk˘; 1975), MuÏ z kraje La
Mancha (Sancho Panza; 1977), Chicago
(Amos Hart; 1978), Îebrácká opera (Pea-
chum; 1979), Pipin (Karel Velik˘; 1981),
Îena roku (Gérald; 1987) aj. Nicménû to nej-
vlastnûj‰í umûlecké jádro, obestfiené obalem
rÛzného druhu hravého herectví, spoãívalo 
v jeho jemném smyslu pro bohatost sféry –
obvykle, a nepfiesnû – naz˘vané charakterní.
Úloha Obyãejného ãlovûka v Boltovû dra-
matu âlovûk pro v‰echny ãasy (1964) jako by
byla napsána pfiímo jemu „na tûlo“. Ale sku-
teãn˘ hereck˘ koncert rozehrál coby mal˘

perfidní cynik Magis v chytré Marceauovû
komedii Vajíãko (1965). Památn˘mi se stala
Tomkova ztvárnûní Jindfiicha Plantageneta 
v Anouilhovû Becketovi (1970) ãi Richarda
Egliho v Dürrenmattovû Franku V. (1971).
Od poãátku sedmdesát˘ch let platil Jifií
Tomek v DBM za v‰estrannû vyuÏitelného
herce, za jednu z nemnoha osobností, na
nichÏ bylo moÏno stavût repertoár. Nejlépe se
mu v‰ak dafiilo tam, kde mûl prostor uplatnit
svou optiku muÏe z ulice, tedy ãlovûãinu jako
pohled z hloubky lidské obyãejnosti, a jejím
prostfiednictvím velmi srozumitelnû a napro-
sto pravdivû umûl své herecké postavy vylo-
Ïit. Byl to netoliko Starosta z Dürrenmattovy

Jifií Tomek 
v inscenaci Kean IV.

Dokoran_rijen2013_Sestava 1  26.9.13  14:55  Stránka 13



14

Náv‰tûvy staré dámy (1973), moudr˘ a nade
v‰e lidsk˘ Str˘c Sokrates z Nezvalov˘ch Mi-
lencÛ v kiosku (1974), Doktor Galén z âap-
kovy Bílé nemoci (1975), herec Bendl 
z DaÀkova dramatu Válka vypukne po pfie-
stávce (1976), trenér Radek z jiné DaÀkovy
hry Stfielec (1978), Melichar z Langerovy
Dvaasedmdesátky (1979) a desítky dal‰ích,
ale najmû Tartuffe (1980) z Molièrovy stejno-
jmenné komedie. Tartuffe byl tak trochu
pfiedãasn˘m vyvrcholením hereckého umu Ji-
fiího Tomka: Ïádné obligátní zosobnûní sa-
motného zla a pragmatického pokrytectví
lep‰ího pÛvodu ãi podvodníka velkého stylu,
n˘brÏ ztvárnûní malého, nanejv˘‰ dÛvûrnû
známého, a o to víc nebezpeãného asociál-
ního „darebáãka“. Galérii Tomkov˘ch herec-
k˘ch v˘konÛ následnû umocnila originální
pojetí Plautova Li‰áka Pseudola (1986), Hol-
bergova Jeppeho z vr ‰ ku (1990), trojice po-
stav sluhÛ boÏích – zavilého Zachara z Bou-
ãkovy Noci past˘fiÛ (1985), moudrého Knûze
Kandelakiho ze ZákonÛ vûãnosti Nodara
Dumbadzeho (1986), anebo prohnaného a za
peníze v‰eho schopného mnicha Timoteje 
z Macchiavelliho Mandragory (1991) atd. 
Z posledního desetiletí Tomkova úãinkování
na scénû Mûstského divadla Brno pfiipo-
meÀme zosobnûní vyslouÏilého kaprála Fer-
raillona z Feydeauovy fra‰ky Brouk v hlavû
(1996), titulní postavy z komedie Alaina Rey-
nauda-Fourtona Monsieur Amédée (1997),
Hrabûte Rosenberga-Orsiniho z Shafferova
dramatu Amadeus (1998), Vosmibratova 
z Ostrovského Lesa (1998), Plukovníka Jana
·piãky (1999) v Mo‰ovû adaptaci muzikálu
My Fair Lady (ze ZelÀáku), Her‰e Lejbla
Wolfa v muzikálu Stanislava Mo‰i a Petra Ul-
rycha Koloãava (2001), nebo znamenité v˘-
kony v úloze Setha Beckwitha v inscenaci
O’Neillova dramatu Smutek slu‰í Elektfie
(2002) a v roli DÛstojného pána Chasublea 
z Wildeovy komedie Jak je dÛleÏité míti Filipa
(2003). Poslední jevi‰tní postavou, kterou Jifií
Tomek ztvárnil, byl Melvil, domácí uãitel
skotské královny, v inscenaci Schillerovy tra-
gédie Marie Stuartovna (2006). Pak s poko-
rou jemu vlastní uznal, Ïe choroba, která jej
napadla, mu uÏ nedovoluje, aby se dÛstojnû
zhostil dal‰ích hereck˘ch úkolÛ. 

Pamûtihodné stopy zanechal Jifií Tomek i na
poli rozhlasu, televize, filmu, dabingu ãi pe-
dagogiky. Z bezmála sedmdesáti televizních
a filmov˘ch titulÛ s Tomkovou hereckou
úãastí vzpomeÀme alespoÀ Skalského a Pro-
cházkova Andûla blaÏené smrti (1965), Hora-
novo televizní zpracování smû‰né lásky
Milana Kundery Já truchliv˘ bÛh (1967), ho-
rorovû ladûn˘ povídkov˘ film PraÏské noci
(1968) v reÏii Milo‰e Makovce, Jifiího Br-
deãky a Evalda Schorma, televizní váleãné
drama Brána k domovu (1975) Jozefa Med -
veìa, Romaneto (1980) a Dostih (1981) reÏi-
séra Jaroslava Soukupa, Olmerovu komedii
Jako jed (1985) ãi psychologick˘ snímek Fera
FeniãeZvlá‰tní bytosti (1990). Vpravdû neza-
pomenuteln˘m se stalo Tomkovo zosobnûní
jednoho z vykutáleného tria kolektivizátorÛ
v legendárním filmu Vojtûcha Jasného
V‰ichni dobfií rodáci (1968). Pokud jde 
o umûní dabingu, propÛjãil hlas namátkou Ja-
mesi Coburnovi, Jeanu-Paulu Belmondovi,
Mickey Rooneymu, Dannymu DeVito, Lau-
renci Olivierovi, Richardu Burtonovi, Jasonu
Robardsovi, Fredu Astaireovi, Spenceru Tra-
cymu, Davidu Hemmingsovi, Anthony Quin-
novi, Williamu Conradovi (pamatujete
televizní seriál Jake a tlusÈoch?) a mnoha dal-
‰ím. Roku 1998 byl po zásluze odmûnûn
Cenou Franti‰ka Filipovského za celoÏivotní
mistrovství v dabingu. V roce 1986 se vrátil
na svou Alma Mater jako pedagog: patnáct
let pak zasvûcoval posluchaãe brnûnské
JAMU do tajÛ i do fiemesla herectví. Nic-
ménû: vedle rozsáhlé aktivity v rozhlase, te-
levizi a ve filmu zÛstával herec Jifií Tomek
pfiedev‰ím vûrn˘m sluÏebníkem Thálie 
i svého matefiského divadla. Nebylo pro nûj
„mal˘ch rolí“ a nebylo mu zatûÏko, tfieba jen
ve zkratce, vyjadfiovat lidské slzy a smích.
Dlouhá léta stál spravedlivû na pozici prvního
herce svého Mûstského divadla Brno.
Ode‰el pan Herec a divadelní Múzy pláãou.
Pláãeme i my, ktefií jsme mûli tu radost a ãest
b˘t alespoÀ po jist˘ ãas nablízku jeho herec-
kému mistrovství. Ty slzy nejsou ov‰em v˘ra-
zem slabosti, n˘brÏ obdivu a lásky.   

Jifií Závi‰
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Na pfiípravû evropské premiéry muzikálu
Flashdance spolupracoval také Igor Ondfií-
ãek, kter˘ letos jiÏ desát˘m rokem ‰éfuje zpû-
vohernímu souboru MdB. Kromû toho, Ïe je
to jeden z nejvytíÏenûj‰ích hercÛ této scény,
jej baví i práce asistenta reÏie a od leto‰ní se-
zóny novû i reÏiséra komediálního Cabaretu
jako Brno, na kterém se podílí i autorsky.
Soudû podle diváck˘ch ohlasÛ, je ve v‰ech
oblastech velmi úspû‰n˘. 
Jako asistent reÏie uÏ máte nûkolik zku‰e-
ností, napfi. z inscenací Tfii mu‰ket˘fii, Síla
zvyku, MojÏí‰, Oãistec a dal‰í. Co ale
vlastnû tato práce obná‰í? 
Asistent reÏie je prostû taková holka pro
v‰echno. (smích) Podle pokynÛ reÏiséra zod-
povídá za to: Co se bude v kaÏdém konkrét-
ním termínu a s k˘m zkou‰et, tedy za ãasov˘
harmonogram. Co má v danou chvíli udûlat
choreograf, vedoucí dílen, rekvizitáfika, os-
vûtlovaã, malífi nebo tfieba stavûã kulis. 
A také co dûlat, kdyÏ neãekanû otûhotní nû-
která z kolegyÀ (vût‰inou ta nealternovaná).  
Kde, tedy na které zku‰ebnû, na kterém je-
vi‰ti a na které korepetitovnû budou probíhat
zkou‰ky, v pfiípadû alternací hercÛ také obsa-
zení zkou‰ek. Kde je nutno pfiipravit zvuko-
vou aparaturu nebo klavír, náznak scény 
a kde je potfieba rozmístit dané rekvizity. 
Proã, napfi. proã nepfii‰el herec na zkou‰ku,
proã není aparatura tam, kde má b˘t, proã
jsou místo obfiích kle‰tí na jevi‰ti zubafiské
kle‰tiãky (smích), proã orchestr nemá v‰e-
chny hudební materiály, proã herec, kter˘ al-
ternuje a mûl veãer pfiedstavení, neví o zmû-
nách v aranÏmá, které se provedly bûhem ve-
ãerní zkou‰ky, proã se pozdû rozjela pfie-
stavba na jevi‰ti, proã je v hledi‰ti zima, proã
je v hledi‰ti teplo, proã se nûkdo baví v záku-
lisí, proã svûtlo nesvítí kdy a kam má…   
Povinnosti asistenta reÏie jsou tedy velice
rozmanité!  
V pfiípadû úspûchu inscenace je asistent reÏie
zapomenut, v pfiípadû neúspûchu jako asis-
tent skonãil. Samozfiejmû v nadsázce! (smích)
Povinností asistenta reÏie je opravdu po-
mûrnû hodnû, na druhou stranu je jedním 
z mála lidí, ktefií jsou s reÏisérem od úplného
poãátku do úplného konce zkou‰ek insce-
nace. âasto je to opravdu velmi zajímav˘ pro-

ces.  Konkrétnû na muzikálu Flashdance, kde
je spousta taneãních, zpívan˘ch i ãinoherních
ãísel, jsme kolikrát dokázali obsadit v‰echny
zku‰ebny na‰eho divadla. Proto k mému du-
‰evnímu a fyzickému zdraví velmi pfiispûlo,
Ïe byl po dobu nastudovávání muzikálu asis-
tentem reÏie také Jakub Przebinda, na kte-
rého je absolutní spoleh. KdyÏ spolupracujete
s tak v˘bornou partou lidí, jako je v na‰em di-
vadle, tak vûfiím i teì, t˘den pfied premiérou,
Ïe to bude skvûlá podívaná. Pro nás, ktefií
jsme proÏívali pubertu v 80. letech, je to v˘-
born˘ návrat do dob na‰eho dospívání! 

Text: Bea KfiíÏová, foto: jef Kratochvil

15

čert tě vem

igOr OndříčeK
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čarodějky z eastwicku
muzikálová komedie

Očistec
muzikálová situační komedie

Kočky
legendární taneční muzikál

24. - 27. říJna 2013

19. - 21. říJna a 8. - 13. liStOPadu 2013

15. - 17. říJna 2013

hudební scéna

hudební scéna

hudební scéna

16
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Zdenek Merta, Stanislav Moša: OČISTEC
II. díl hudební trilogie Osudová komedie, muzikálová
situační komedie
Volně na sebe navazující trilogie hudebního sklada-
tele Zdenka Merty a libretisty a režiséra Stanislava
Moši, obnášející tři díly – Peklo, Oãistec a Ráj, nás
zanese do ženského kláštera, který se stane útočištěm
tří kamarádů, členů známé rockové kapely, skrývají-
cích se tam v převlečení za jeptišky před mafiány usi-
lujícími o jejich život. Svérázní muzikanti, kteří mají
velmi, velmi daleko k běžně mravnému vedení ži-
vota, se musí v nových okolnostech zcela přizpůsobit
zákonům řádu, který je přijal pod svou střechu, a ze
dne na den tak zapomenout  na všechny světské po-
žitky, byť by byli každodenně vystavováni veškerým
možným pokušením. Každá minuta jejich pobytu
v tomto prostředí se jim stává čirým očistcem! Klá-
šter zde však není místem služby a odříkání, je to 
i místo, ve kterém je po staletí pěstována hudba.
Hudba samozřejmě na míle vzdálená od té, kterou
doposud provozovali oni tři rockeři. Konfrontace
dvou diametrálně odlišných přístupů k  životu 
i k hudbě přináší kromě extrémního napětí, vnějších
i vnitřních konfliktů, dramatických, zde však pře-
vážně komických nedorozumění, i inspiraci a iniciaci
k možnostem obohatit a zkvalitnit vžité a mnohdy již
i nejasně motivované každodenní mechanismy. A to
jak v životě, tak i v hudbě.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Stanislav Slovák, Jiří Mach, Dušan Vitázek, Ja-
roslav Záděra, Alan Novotný, Hana Holišová, Andrea
Březinová, Mária Lalková, Johana Gazdíková, Zdeněk
Junák nebo Milan Němec, Markéta Sedláčková 
a další.

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
KOČKY
V  historii muzikálového divadla neexistuje titul,
který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o nej-
déle uváděný muzikál v historii londýnského West
Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo
přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle
New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21
let! Muzikál získal nejprestižnější světová ocenění –
dvakrát Grammy a sedm cen Tony, což jsou ceny zna-
menající ve světě hudby a divadla totéž co ve filmu
Oscar. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství
jeho matka Jean často předčítala nádherné veršované
pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota, no-
sitele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948. Napsal

pak podle nich poetický taneční muzikál plný nád-
herné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně
nejnáročnějších divadelních děl. Umělecký soubor 
i technické podmínky Hudební scény MdB jsou pro
výjimečnou inscenaci muzikálu Kočky jako stvo-
řené…! 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holišová, Aleš Sla-
nina, Dušan Vitázek, Jiří Mach, Ondřej Studénka,
Ivana Vaňková, Radka Coufalová, Petr Gazdík, An-
drea Březinová nebo Svetlana Janotová a další. 

John Dempsey, Dana P. Rowe:
ČarOdějKY z EaSTwICKu
Román Johna Updika Čarodějky z Eastwicku se nej -
prve stal filmovým hitem společnosti Warner Brot-
hers. Vzpomínáte na tři filmové představitelky zou -
falých žen – na Cher či Michelle Pfeiffer a Susan
Sarandon – znuděné žitím v malém městečku East-
wicku v New England? Rozhodnou se prožít něco
výjimečného a při čarovat si muže po všech stránkách
dokona lého – zábavného, inteligentního, pozorného,
sexy etc. Zázračný ideál se jim skutečně zjeví, avšak
v podobě ďábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack
Nicholson… Úspěchy filmové adaptace zaujaly svě-
toznámého producenta Camerona Mackintoshe, jím
pak byla oslovena autorská dvojice: John Dempsey
(libreto a zpěvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby
napsali jevištní podobu díla. Dal tak podnět ke
vzniku výborně na psaného muzikálového příběhu 
s vtipnými texty podněcujícími podmanivou „čaro-
dějnou“ hudbu, která úspěšně vtahuje posluchače do
svých tenat. Charaktery jsou zde podány s patřičnou
ironií i nadhledem. Tento muzikál, uvedený ve svě-
tové premiéře 18. 7. 2000 v londýnském divadle
Drury Lane, vychází z nejlepších tradic klasického
broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku
současné podoby. Městské divadlo Brno uvádí insce-
naci od roku 2007 a od té doby patří k nejnavštěvo-
vanějším také díky naprosto úchvatným hereckým
výkonům hlavních představitelů. Petr Štěpán získal
v roce 2008 za ztvárnění Darryla van Horna prestižní
Cenu Thálie...
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Ivana Vaňková nebo Yvetta Blanarovičová nebo
Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta
Sedláčková, Radka Coufalová nebo Hana Holišová
nebo Alena Antalová, Petr Gazdík nebo Petr Štěpán
nebo Martin Havelka a další.

hraJeme
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PrOgram říJen

činoherní scéna hudební scéna

4.10. všemocný pan Krottpá 14.00

4.10. všemocný pan Krottpá 19.00 A5

5.10. všemocný pan Krottso 19.00 P

6.10. všemocný pan Krottne 19.00

7.10. všemocný pan Krottpo 19.00 AB1 

8.10. všemocný pan Krottút 19.00 AB2

9.10. všemocný pan Krottst 19.00 AB3

10.10. všemocný pan Krottčt 19.00 AB4

11.10. zkrocení zlé ženypá 19.00

12.10. zkrocení zlé ženyso 19.00

13.10. všemocný pan Krottne 19.00 D 

14.10. všemocný pan Krottpo 19.00 A1

15.10. všemocný pan Krottút 19.00 A2

16.10. Jezinky a bezinkyst 19.00 Z2013 

17.10. Jezinky a bezinkyčt 19.00

18.10. donaha!pá 19.00

19.10. donaha!so 14.00

19.10. donaha!so 19.00

20.10. donaha!ne 19.00

21.10. donaha!po 19.00

22.10. donaha!út 19.00

23.10. všemocný pan Krottst 19.00 A3

24.10. všemocný pan Krottčt 19.00 A4

25.10. všemocný pan Krottpá 19.00 C5

26.10. dokonalá svatbaso 19.00

27.10. dokonalá svatbane 18.00

28.10. Škola základ životapo 18.00

29.10. Škola základ životaút 18.00

30.10. Brouk v hlavěst 18.00

31.10. Brouk v hlavěčt 18.00

2.10. Flashdancest 19.00 A3/AB3

1.10. Flashdanceút 19.00 A2/AB2

3.10. Flashdancečt 19.00 A4/AB4

4.10. Flashdancepá 19.00 C5/E5

5.10. Flashdanceso 14.00

5.10. Flashdanceso 19.00 A6/AB6

6.10. Flashdancene 14.00

6.10. Flashdancene 19.00

7.10. Flashdancepo 18.00 SP

8.10. Flashdanceút 19.00 C2/E2

9.10. Flashdancest 19.00

10.10. Flashdancečt 19.00 C4

11.10. Flashdancepá 19.00 A5/AB5

12.10. Flashdanceso 14.00

12.10. Flashdanceso 19.00

15.10. Očistecút 18.00 PPP/P18

16.10. Očistecst 18.00 PP1

17.10. Očistecčt 19.00

19.10. Kočkyso 19.00

20.10. Kočkyne 14.00

20.10. Kočkyne 19.00

21.10. Kočkypo 19.00

24.10. čarodějky z eastwickučt 19.00

25.10. čarodějky z eastwickupá 18.00

26.10. čarodějky z eastwickuso 14.00

26.10. čarodějky z eastwickuso 19.00

27.10. čarodějky z eastwickune 18.00

29.10. chicagoút 19.00

30.10. chicagost 19.00

31.10. chicagočt 18.00
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PrOgram liStOPad

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA BiSkuPSký DvůR DERniéRA

2.11. cabaret jako Brnoso 19.00

3.11. cabaret jako Brnone 19.00

4.11. my Fair lady (ze zelňáku)po 19.00

5.11. my Fair lady (ze zelňáku)út 18.00

6.11. my Fair lady (ze zelňáku)st 19.00

7.11. my Fair lady (ze zelňáku)čt 18.00

8.11. Slečna Jairová         Divadlo v Dlouhépá 19.00

9.11. donaha!so 19.00

10.11. donaha!ne 14.00

10.11. donaha!ne 19.00

11.11. donaha!po 19.00

12.11. donaha!út 18.00

13.11. donaha!st 19.00

14.11. donaha!čt 18.00

15.11. Sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00 zadáno

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

17.11. Sugar! (někdo to rád horké)ne 14.00

17.11. Sugar! (někdo to rád horké)ne 19.00

18.11. Sugar! (někdo to rád horké)po 18.00

20.11. Jezinky a bezinkyst 19.00

22.11. všemocný pan Krottpá 19.00 E5

23.11. všemocný pan Krottso 19.00 AB6

24.11. všemocný pan Krottne 19.00 E7

29.11. Podivný případ se psempá 14.00

29.11. Podivný případ se psempá 19.00 AB5

30.11. Podivný případ se psemso 19.00 P

3.11. les misérables (Bídníci)ne 14.00

2.11. les misérables (Bídníci)so 19.00

3.11. les misérables (Bídníci)ne 19.00

4.11. les misérables (Bídníci)po 19.00

5.11. les misérables (Bídníci)út 18.00

6.11. les misérables (Bídníci)st 19.00

8.11. Kočkypá 19.00 zadáno

9.11. Kočkyso 14.00

9.11. Kočkyso 19.00

10.11. Kočkyne 18.00

11.11. Kočkypo 19.00

12.11. Kočkyút 18.00

13.11. Kočkyst 19.00

15.11. Funny girlpá 19.00

16.11. Funny girlso 14.00

16.11. Funny girlso 19.00

17.11. Funny girlne 18.00

19.11. zorroút 19.00

20.11. zorrost 19.00

21.11. zorročt 18.00

22.11. zorropá 18.00

23.11. zorroso 14.00

23.11. zorroso 19.00

24.11. zorrone 14.00

25.11. cikáni jdou do nebepo 19.00 zadáno

28.11. Jekyll a hydečt 19.00 R/X2013

29.11. Jekyll a hydepá 19.00 Z/t2013

30.11. Jekyll a hydeso 14.00

30.11. Jekyll a hydeso 19.00 A/M2013

hoStování

Upozornûní pro stávající abonenty Roãního
pfiedplatného

Své Roãní pfiedplatné pro rok 2014 si mÛÏete
obnovit od 1. do 25. fiíjna 2013 na komerãním
oddûlení divadla, Lidická 16, Brno, kaÏd˘
v‰ední den od 9:00 do 16:30 hodin.

Dokoran_rijen2013_Sestava 1  26.9.13  14:55  Stránka 19



John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse:
CHICaGO 
Muzikál Chicago má všechno, co činí broadwayské pro-
dukce výjimečnými – až pohádkový příběh o slávě, štěstí,
kráse, bohatství a láskách, to vše propojeno nesmr telnými
hity doprovázenými dech beroucími tanečními čísly. Bylo
jen otázkou času, kdy se toto fenomenální dílo vrátí na
naše jeviště. Jeho česká premiéra se totiž kona la právě v Di-
vadle bratří Mrštíků v roce 1978, tedy tři roky po své ame-
rické premiéře. Satirický muzikál, kritizující zkorum-
po vanou a zlo činem a jazzem prod chnutou společnost
dvacátých let v Chicagu, napsali podle hry Maurine Dallas
Watkinsové Bob Fosse a Fred Ebb s hudbou Johna Kan-
dera. Hlavní postavy, vražedkyně a po slávě toužící krásky
Velma Kellyová a Roxie Hartová se setkávají v  ženské
věznici a s pomocí proslulého advokáta Billyho Flynna zde
všemi (především ženskými) zbraněmi bojují o přední
stránky novin a titul „vražedkyně týdne“. Jiskřivý humor,
humorná nadsázka i mrazivá atmosféra v muzikálu plném
jazzu!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Radka Cou -
falová, Petr Gazdík nebo Dušan Vitázek, Milan Němec
nebo Lukáš Vlček, Alena Antalová nebo Markéta
Sedláčková a další.

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
aran  žérů 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 u nás měl svou českou premiéru!
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Lukáš Janota, Johana Gazdíková nebo Viktória Ma-
tušovová, Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Robert
Jícha nebo Dušan Vitázek 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,
Vancouver, Vídeň, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Sin-
gapur, Tallinn či Bělehrad. Příběh o uprchlém galejníkovi
Jeanu Valjeanovi, který vychází z Hugova slavného stejno-
jmenného románu (1862), našel naprosto adekvátní zpra-
cování v jevištním ztvárnění, v němž se mistrně prolínají
příběhy hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásle-
dovatele, policejního komi saře Javerta, malé osiřelé
Cosetty, která najde domov a posléze i lásku studenta
Maria, zvrhle komické dvojice majitelů hospody Thé-
nardiérových, kteří přežívají za všech režimů… To vše na
pozadí bouřlivé doby, kdy v červenci 1830 v Paříži vyros-
tou barikády revoluce, jíž se mnozí hrdinové děje také
účastní. Davové scény se střídají 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
Prokopová nebo Radka Coufalová, Jakub Uličník nebo
Dušan Vitázek nebo Tomáš Novotný, Johana Gazdíková
nebo Hana Holišová a další.

Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová: 
FunnY GIrL
Tento slavný americký muzikálový titul měl premiéru na
Broadwayi již v roce 1964, kde ihned zaznamenal fenome-
nální úspěch a hrál se více než třináctsetkrát. Od té doby
příběh vaudevillové umělkyně Fanny Briceové uchvacuje
diváky po celém světě. Jeho oblíbenost způsobil i stejno-
jmenný film z roku 1968 s Barbrou Streisandovou a Oma-
rem Sharifem v  hlavních rolích, za který světoznámá
herečka získala Oscara, a nutno dodat, že tuto roli hrála
také v  divadelní premiéře. Strhující vyprávění o životě 
a velké lásce umělkyně a jejího manžela, hazardního hráče,
je plné nezapomenutelných tanečních čísel a již zlidově-
lých melodií. Navíc je inspirováno skutečným příběhem
herečky, tanečnice a zpěvačky, která se díky svému feno-
menálnímu talentu a smyslu pro humor dokázala i přes
počáteční nepřízeň osudu doslova proměnit z ošklivého
káčátka v zářící a oblíbenou hvězdu divadelních produkcí.
Muzikál byl oceněn hned několika slavnými cenami Tony. 
Režie: Pavel Fieber
Hrají: Radka Coufalová nebo Hana Holišová, Lukáš Vlček
nebo Aleš Slanina, Igor Ondříček nebo Denny Ratajský,
Zdeněk Junák nebo Ladislav Kolář, Hana Horká nebo
Zdena Herfortová, Jana Musilová, Lenka Bartolšicová 
a další.
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zorro
romantický historický muzikál

Funny girl
muzikálová komedie

les misérables (Bídníci)
muzikál podle románu victora huga

19. - 24. liStOPadu 2013

15. - 17. liStOPadu 2013

2. - 6. liStOPadu 2013

hudební scéna

hudební scéna

hudební scéna

Dokoran_rijen2013_Sestava 1  26.9.13  14:55  Stránka 21



na SKleničce

S viKtórií matuŠOvOvOu
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Viktória, fieãená Viki, Matu‰ovová je sice
novou stálou ãlenkou souboru MdB, nikoliv
ale neznámou. Pfiedev‰ím z „hostující“ role
Lucy v muzikálu Jekyll a Hyde, kterou získala
na základû konkurzu, ji znají nejen kolegové,
ale i diváci. Nicménû povídání nad skleniãkou
s bíl˘m stfiikem jsme zaãaly dotazníkovû, aby
pfiedstavení mladé Slovenky se zrzav˘mi vlasy,
která se na pohled snaÏí marnû svoji spontán-
nost utlumit „kantorsk˘mi“ br˘lemi, bylo co
nejpodrobnûj‰í. 

Odkud jste do Brna pfii‰la? 
Z malé vesniãky Hontianske Nemce. SloÏit˘
název, mám tu s tím velké problémy, vãera
jsem to paní na zdravotní poji‰Èovnû musela
vyhláskovat. Narodila jsem se v Krupinû, ale
ãasto jsme se s rodiãi stûhovali. VyrÛstala jsem
v Banskej ·tiavnici, coÏ je nádherné slovenské
mûsto, a nakonec jsme zakotvili v Nemciach,
kde máme celou rodinu. 
Vás se je‰tû mÛÏu zeptat – kolik je vám let?
MÛÏete. Dvaadvacet a jsem na to hrdá.  
Oblíbená barva?
Fialová. (Vzhledem k tomu, Ïe má fialové
náu‰nice, triãko a kalhoty, je to trochu zby-
teãná otázka.)
Oblíbená kniha? 
To je tûÏké, mám hodnû knih, které ãtu… Teì
jsem spí‰ objevila nového autora, kter˘ mne
zaujal: Drunvalo Melchizedek a jeho Prastaré
tajemství kvûtu Ïivota.

Oblíbené zvífie? 
Urãitû si jednou, aÏ budu mít dÛm, ãas 
a v‰echno ostatní, co je k tomu potfiebné, po-
fiídím ãeskoslovenského vlãáka.  
Koníãky, tedy kromû zpûvu, tance, divadla…
Asi hudební nástroje. Hraju na housle, kytaru,
flétnu, klavír, violu…  
Pr˘ i na fujaru? 
Jo, taky. Dûda ji má doma, tak jsem se na ni
asi za dva dny nauãila. ¤íká se, Ïe dûtem,
které zaãnou brzy hrát na housle, coÏ je nej-

tûÏ‰í hudební nástroj, pozdûji nedûlá problém
hrát na v‰echno, co chytí do ruky. S houslemi
jsem zaãínala, kdyÏ mi bylo pût, tak moÏná
proto…  
Proã právû housle? Rodinné dûdictví?
Sestra hrála na klavír, a kdyÏ ‰la v ‰esti do
„zu‰ky“, rodiãe se mû ptali, na co chci hrát já.
A protoÏe jsem v televizi vidûla zrovna nû-
koho s houslemi, ukázala jsem na nû. Shoda
náhod. 
Hrála jste dlouho, proã jste u houslí nezÛ-
stala? 
Je‰tû kdyÏ jsem se hlásila na konzervatofi do
Bratislavy, pfiem˘‰lela jsem, jestli si mám vy-
brat housle, nebo herectví. A dala jsem se na
herectví, protoÏe jsem si nebyla jistá, jestli vy-
drÏím nûkde kaÏd˘ den stát a osm hodin cvi-
ãit. Já jsem velmi hyperaktivní ãlovûk, po-
tfiebuji tanãit, zpívat nebo hrát. Ale jsem
vdûãná rodiãÛm, Ïe to se mnou vydrÏeli, 

Se Svetlanou Janotovou
a Dariem v muzikálu Zorro,

reÏie: Petr Gazdík
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a kdyÏ se mi v pubertû moc hrát nechtûlo, nu-
tili mû. TotéÏ budu dûlat se sv˘mi dûtmi. Je
dobfie, kdyÏ ãlovûk umí na nûco hrát.
Va‰i rodiãe se taky vûnují umûní?
MÛj táta má podle mne nejvût‰í hlas na svûtû
– tedy po Petru Gazdíkovi… No, moÏná se
mohou srovnávat…(smûje se) Zpívá s rÛz-
n˘mi cimbálovkami a dechovkou SitÀanka,
ale jen pro radost. Umûleck˘ talent mám po
nûm. A po mojí mamince mám urãitû talent
na peãení. 
Jak vás pfiijali kolegové v divadle? 
Díky Lucy v Jekyllovi a Luise v Zorrovi uÏ tu
vlastnû vût‰inu znám. Nevím, jestli to mám
fiíkat, ale proti jin˘m mûstÛm, kde jsem hrála,
jsou tady vztahy mezi lidmi nejlep‰í. 

V souboru je vlastnû docela silná slovenská
buÀka. DrÏíte pfii sobû? 
Nefie‰íme, kdo je jaké národnosti. Snad jen
kdyÏ se sejdeme, pfiehodíme… ne, vlastnû
prohodíme pár slov slovensky. 
âe‰tina vám dûlá problémy? 
V textech ani ne, ale i kdyÏ se snaÏím uãit, pfii
normálním hovoru to stoprocentní bude aÏ
tak za rok, za dva. UÏ se mi stalo, Ïe mi v Zor-

rovi vypadl text, chtûla jsem improvizovat,
ale napadala mû jen sloven‰tina. TakÏe
musím mluvit i v soukromí jen ãesky, aby se
mi to zautomatizovalo. 
Co vás na divadle nejvíc pfiitahuje?
To, Ïe mÛÏu b˘t kaÏd˘ veãer nûkdo jin˘? Jo,
to bude asi ono. Jsem tro‰ku bláznivá Viki 
a ãasto se mi stává, Ïe mi reÏiséfii fiíkají: Viki,
míÀ, míÀ, uber. Tak se víc kontroluji, pro moji
osobnost je to naplÀující a jsem klidnûj‰í. Za-
ãínám se zkonsolidovávat – existuje takové
slovo v ãe‰tinû?
Na Slovensku ale nejste úplnû neznámá. Vy-
hrála jste v soutûÏi Elán je Elán, kterou vy-
sílala stanice Markíza. Co to vlastnû bylo? 
Skupina Elán asi pfied pûti lety tímto zpÛso-

bem vybírala pfiedstavitele pro hlavní role do
chystaného muzikálu, kter˘ nemûli pfiipra-
ven˘. Po vítûzství jsem sice byla kaÏd˘ den
v novinách a kaÏd˘ tfietí den v televizi, vydala
jsem cédéãko, ale nakonec z projektu nic ne-
bylo a nikde jsem nehrála. Dostudovala jsem
konzervatofi a ‰la do Prahy, protoÏe v Brati-
slavû nemáme Ïádné hudební divadlo. Tam
jsem byla dva roky, neÏ jsem skonãila tady,

24
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protoÏe MdB je – podle mého názoru – nej-
lep‰í hudební divadlo v celé „âeskosloven-
ské“ republice. 
Podobn˘ch soutûÏí jste ab-
solvovala víc?
Vyhrála jsem i Czech ta-
lent, myslím, Ïe rok pfiede
mnou zvítûzil Tomá‰ Klus,
a vloni jsme s mojí kapelou
MooF vyhráli Music Talent
Awards, kde jsem se stala
zpûvaãkou roku. 
TakÏe muzikálová hereãka,
nebo sólová zpûvaãka? 
Je super kaÏd˘ veãer hrát
roli nûkoho jiného. Ale
kdyÏ jdu zpívat s MooF, tak
je to zase jiné a je pfiíjemné,
kdyÏ mÛÏu zpívat jako já…
Asi potfiebuji to i to. 
Na konci záfií má premiéru
Flashdance, kde budete
hrát roli Kiki, taneãnice 

a kamarádky hlavní hrdinky Alex. Pfiipra-
vovala jste se nûjak jinak neÏ tfieba na Lucy? 
Je to mÛj první projekt v angaÏmá a poprvé
s panem fieditelem, takÏe jsem mûla trochu
strach. Navíc ani v Jekyllovi, ani v Zorrovi
jsem tolik netancovala, takÏe jsem musela
trochu zapracovat na fyziãce a sv˘ch ocha-
bl˘ch svalech. Zaãala jsem tfieba pravidelnû
plavat, coÏ jsem chtûla uÏ dávno pfiedtím. 
Alex ve dne sváfií, v noci tanãí, aby si splnila
svÛj sen. Rozumíte tomu, Ïe nûkdo chce tan-
ãit i za cenu takov˘ch obûtí? 
Kdyby ne, asi bych nebyla tady v MdB. Za-
ãala jsem zkou‰et konkurzy uÏ v sedmnácti,
zatímco moji kolegové z konzervatofie ne.
JenÏe on kaÏd˘ z konkurzÛ je zku‰enost,
která ãlovûka hodnû nauãí. A teì jsem jediná
ze spoluÏákÛ, která dûlá divadlo profesi-
onálnû. Ostatní taxikafií, uãí dûti na „zu‰-
kách“, ale nedûlají tu práci, kterou jsme
vystudovali. TakÏe já jsem ‰Èastná a dûkuji
pánu bohu, Ïe jsem se sem dostala. 
UvaÏovala jste vÛbec nûkdy o jiném povo-
lání? Mohla byste dûlat nûco jiného? 
Asi v Ïádném pfiípadû. Nic jiného ani ne-
umím. MoÏná rychle psát na poãítaãi, ale to
dnes umí i malé dûti… Hlavnû, rad‰i zpívám,
neÏ mluvím. Lépe tak vyjádfiím svoje emoce,
neÏ kdyÏ je mám nûkomu slovnû popsat.

Text: Jifiina Veselá, 
foto: PeÀa Kratochvilová, jef Kratochvil
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RECENZE: KOâKY 
Legendární taneãní muzikál britského skla-
datele Andrew Lloyd Webbera Koãky uvedlo
v polovinû kvûtna Mûstské divadlo v Brnû.
âeské verzi s textem Michaela Prostûjov-
ského dal novou koncepci reÏisér a principál
souboru Stanislav Mo‰a. Podrobnosti o am-
biciózním projektu na brnûnské Hudební
scénû pfiiná‰í ve své recenzi David Kroãa. 

WebberÛv muzikál Koãky vyniká neobyãej-
nou lehkostí, s níÏ diváka pfiivádí do svûta ne-
ãekané obraznosti. Libreto podle Eliotovy
Praktické knihy o ‰ikovn˘ch koãkách je pfii-
tom tak jednoduché. Jednou za rok se pr˘
koãky potkávají na svém kouzelném bále,
kde vÏdy jedna z nich získává moÏnost znovu
se narodit a proÏít dal‰í Ïivot. Nejde tu o sou-
visl˘ pfiíbûh, ale spí‰ o pfiehlídku charakterÛ:
kaÏdá koãka totiÏ pfiedvádí ostatním, Ïe
právû ona má b˘t vyvolená. 

ReÏijní koncepce Stanislava Mo‰i pfiedsta-
vuje koãky nikoli jako pohádkové figury, ale
jako hmatatelné lidské typy. Dûji‰tûm tedy
tentokrát není ani tradiãní smeti‰tû, ani stará
pÛda, ale luxusní byt, kde právû probíhá vel-
kolep˘ ma‰karní veãírek. Na jevi‰ti defilují
lidé s lidsk˘mi problémy a v lidsk˘ch kost˘-
mech, jejich chování je v‰ak mnohdy ani-
mální aÏ dost, a to nejen v pfiiznané hfie na
koãky. Choreografie Hany Kratochvilové 
a Anety Majerové se pokou‰í vyjádfiit rÛzné
charaktery od mocipánÛ s povûstn˘mi dlou-

h˘mi drápky aÏ po opelichané zkrachovalé
existence, a to ãasto v kombinaci rÛzn˘ch ta-
neãních stylÛ. Zvífiecí svût ov‰em nejvíce pfii-
pomínají animované projekce z dílny Petra
Hlou‰ka, na nichÏ se pohybují koãiãí stíny
nebo tfieba svítí koãiãí oãi. Nejde o bezdu-
chou zábavu se samoúãeln˘mi efekty, jak si
nûkdy muzikál pfiedstavují domácí tvÛrci. 
I efektní v˘stupy se sborov˘mi ãísly a svûtel-
n˘mi kouzly mají svÛj podtext a nezfiídka 
i ironické vyznûní. Lidé si tu hrají na koãky,
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ale i na hvûzdy, coÏ je pro ty, ktefií stojí no-
hama pevnû na zemi, vÏdycky k pousmání.   
Brnûnské Koãky tûÏí z bezvadného kolektiv-
ního v˘konu, ale sólisty pochopitelnû nelze po-
minout. Publikum tradiãnû ãeká na inter -
pretaci ‰lágru Memory. PfiipomeÀme, Ïe v ães-
kém prostfiedí jej poprvé zpíval uÏ na poãátku
80. let Karel Gott, tehdy je‰tû pod názvem Bílá
a s textem Hany Zagorové. V pfiekladu Micha-
ela Prostûjovského píseÀ nese název Vzpo-
mínky a na jevi‰ti zaznívá hned dvakrát, a to 
v podání Grizabelly, neboli koãky, jejíÏ „krásu

spálil ãas“. V této dojemné postavû alternují
Alena Antalová a Hana Holi‰ová, které na roz -
díl od nûkter˘ch nejmenovan˘ch interpretek
této písnû mají potfiebn˘ rozsah i pfiíjemnou
barvu hlasu. Vidûl jsem pfiedstavení s Alenou
Antalovou, která zpívá o pomíjivosti krásy 
i lásky s velk˘mi emocemi, ale také pokornû 
a vûrohodnû. Z fiady pûvecky mimofiádn˘ch
v˘konÛ si zmínku zaslouÏí urãitû je‰tû alespoÀ
Ivana VaÀková v úloze Demetry a Du‰an Vi-
tázek jako Rambajz-tágo. 

Mo‰ova koncepce muzikálov˘m Koãkám
slu‰í. Aãkoliv do‰lo k urãitému zcivilnûní 
a aktéry jsou pánové v kost˘mech frajerÛ 
a dámy ve svÛdn˘ch róbách, jejich svût je
stejnû pln˘ iluzí, ale i neotfielé imaginace. Br-
nûnská Hudební scéna má nov˘ muzikálov˘
hit, o jehoÏ diváckém úspûchu není pochyb.

David Kroãa, âRo3 – Vltava, 29. 5. 2013

KOâKY KONEâNù V BRNù 
Mûstské divadlo Brno si pro milovníky muzi-
kálu pfiipravilo skuteãnou klasiku. Na prk -

nech MdB se od mûsíce kvûtna 2013 rozezní
tóny a melodie jednoho z nejznámûj‰ích 
a nejslavnûj‰ích muzikálÛ v‰ech dob – Koãek.
Muzikál Koãky (Cats), kter˘ dobyl srdce mi-
lionÛ divákÛ, patfií snad k nejhranûj‰ím mu-
zikálÛm svûta. A Mûstské divadlo Brno si jej
pfiipravilo v originální koncepci, takÏe se di-
váci mají na co tû‰it. 
Ma‰karní ples lidí – koãek
Stanislav Mo‰a pojal Koãky tak trochu nová-
torsky po svém. Místo smeti‰tû, kde se pÛ-
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vodní verze odehrává, zvolil jako ústfiední dû-
ji‰tû pfiíbûhu starou továrnu pfiemûnûnou na
moderní koãiãí byt. Herci oproti originálu
jako koãky pÛsobí jen v náznacích, neopl˘vají
typick˘mi koãiãími atributy ani kost˘my. Da-
leko více pfiipomínají lidské postavy, které si
na koãky spí‰e hrají na velkém koãiãím ma‰-
karním bále. Ale kdo by získal pocit, Ïe tak
pfiijde o atmosféru koãiãího svûta, nemusí b˘t
zklaman˘. Mo‰Ûv t˘m doplnil stfiízlivou, tak-
fika nemûnnou scénu Petra Hlou‰ka o jeho
projekce a ilustrace v‰udypfiítomn˘ch koãek,
které koãiãí atmosféru dokonale navozují. 
Choreografie dvojice Anety Majerové a Ha -
ny Kratochvilové je nápaditá a peãlivû pro-
pracovaná. KaÏdou píseÀ provází na‰lapaná
taneãní vloÏka, od stepu, sloÏit˘ch taneãních
prvkÛ, akrobacie aÏ tfieba po párové tance.
Kost˘my Andrey Kuãerové jsou pestré, sexy
a elegantní. Kostymérka Kuãerová tak doká-
zala skloubit jednotlivé kost˘my s charakte-
rov˘m rozpoloÏením sv˘ch postav a zároveÀ
zÛstat na koãiãí linii, aã bez v˘razn˘ch koãi-
ãích prvkÛ.
Semknutá Company
Samostatné v˘kony hercÛ lze celkem obtíÏnû

zhodnotit. Company pÛsobí jako semknut˘
celek, kde kaÏdá postava má své místo, ale 
i prostor pro vlastní interpretaci. Samozfiejmû
asi nezapomenutelnû bude pÛsobit slavná
skladba Vzpomínky (Memory), aÈ jiÏ v po-
dání Aleny Antalové (Grizabella) nebo
Eli‰ky Skálové (Jeminé). Diváky pobaví
duet MungodÏeryho (Kristian Pekar) a Tingl-
tangla (Jana Tesafiová) pln˘ akrobatick˘ch
prvkÛ nebo operní árie v podání Múze (Joná‰
Florián) a DÏelíny (Radka Coufalová). Sa-
mozfiejmû hlavnû divaãky budou ‰ílet z písní
v podání Rambajz-tága (Du‰an Vitázek) 
a Rozumbrada (Ale‰ Slanina). Vizuálnû zají-
mavû pÛsobí kouzelnické ãíslo Abraka-máry-
fuka ve ztvárnûní Roberta Urbana. 
Koãky v provedení MdB nabízejí ‰irokou
‰kálu taneãních a pûveck˘ch vystoupení 
v precizní choreografii a nabité svûtelné
show, s chytlav˘mi písnûmi a odpovídajícími
hereck˘mi v˘kony. 

Katefiina ·ebelová, 
www.velkaepocha.sk, 15. 5. 2013

(psáno z premiéry 11. 5. a  reprízy 26. 5. 2013)

CYRIL A METODùJ 
POD KATEDRÁLOU
Zatímco vût‰ina scén má zaslouÏené volno,
Mûstské divadlo Brno jako obvykle ani 
o prázdninách nezahálí. Kromû zahraniãních
muzikálov˘ch „spanil˘ch jízd“, ãasto realizo-
van˘ch v plenéru, pofiádá jiÏ ãtvrt˘m rokem
veãerní pfiedstavení pod ‰ir˘m nebem také
doma.
V souãinnosti s Moravsk˘m zemsk˘m mu-
zeem se fiediteli Stanislavu Mo‰ovi dafií jevi‰t-
ními múzami oÏivit pÛvabn˘ Biskupsk˘ dvÛr
v samotném centru Brna. Do romantického
prostoru s krásn˘m v˘hledem na osvûtlené
vûÏe biskupské katedrály byly nejprve pfiene-
seny inscenace z bûÏného repertoáru – leto‰-
ního ãervence tedy vlastní muzikál Koloãava,
vá‰nivá balada Cikáni jdou do nebe a do míst-
ních reálií i „hantecu“ transponovaná My
Fair Lady (ze ZelÀáku). Loni se pfiímo pro
Biskupsk˘ dvÛr zrodilo taktéÏ pÛvodní histo-
rické drama Baron Trenck, dûjem vázané 
k nejbliÏ‰ímu okolí letní scény.
Nyní pfii‰la úspû‰ná autorská trojice z Tren -
cka – reÏisér Stanislav Slovák, dramaturg Jan
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·otkovsk˘ a pfiedstavitel legendárního rakou-
ského vojevÛdce Petr ·tûpán – s dal‰í novin-
kou. Do oslav 1150. v˘roãí pfiíchodu soluÀ-
sk˘ch vûrozvûstÛ vhodnû vãlenili „scénickou
vizi o moudrosti, lásce a nadûji“ Cyril a Meto-
dûj aneb DobrodruÏství písma. Sedmidíln˘
scénáfi kruhové kompozice s prologem a epi-
logem se soustfieìuje na posledních ‰est rokÛ
Konstantinova Ïivota – od pfiíchodu bratrÛ
(Viktor Skála, Ladislav Koláfi) na Rastisla-
vovu (Zdenûk Junák) Velkou Moravu pfies
vytvofiení hlaholice i bohosluÏebného jazyka
aÏ po obhajobu jejich mise pfied papeÏem.
Respektovaná dûjepisná fakta s mozaikou
politick˘ch peripetií, svûtsk˘ch a církevních
intrik, rituálÛ ãi bitev kontrapunkticky do-
plÀuje „love story“ váleãníka Vojslava (Jakub
Zedníãek), budoucího mnicha Svojmíra (Voj-
tûch Blahuta) a citlivé venkovanky Vesny
(Eli‰ka Skálová). Snaze o symbolickou a me-
taforickou rovinu napomáhají projekce Petra
Hlou‰ka. Zalidnûné ãinoherní v˘stupy pro-
stupují baletní evoluce Hany Kratochvilové,
kdy skupina taneãnic na melodickou hudbu
Karla Albrechta téÏ ladnû pfiemisÈuje seg-
menty v˘pravy Jaroslava Milfajta.
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 23. 7. 2013 

SKVùLÍ BRAT¤I ZE SOLUNù
Inscenovaná historie
Nejoãividnûj‰í je dÛvod pro vznik dramatu 
o slovansk˘ch vûrozvûstech Cyrilovi a Meto-
dûjovi, totiÏ momentální 1150. v˘roãí jejich
pfiíchodu na Velkou Moravu. Pro uÏ tradiãní
letní scénu Mûstského divadla Brno hru
podle historick˘ch reálií, s baletními vloÏ-
kami a pÛvodní hudbou Karla Albrechta
stvofiil osvûdãen˘ t˘m Stana Slováka, Jana
·otkovského a Petra ·tûpána. Skuteãn˘ pfií-
bûh soluÀsk˘ch bratfií obohatili inscenátofii 
o soubûÏn˘ románek lásky uãedníka obou
bratfií s polopohanskou prostou dívkou. 
A povedlo se. Zcela váÏnû a herecky nanej-
v˘‰ profesionálnû podan˘ základní dûj obo-
hacuje skvûlá scéna a samozfiejmû i kouzelné
prostfiedí Biskupského dvora s katedrálou na
Petrovû proti tmícímu se nebi. V tomhle pro-
fesnû dokonalém ztvárnûní obrazÛ z historie
sedí skoro v‰echno. Pfiedstavení dojímá i na-
plÀuje.

Jana Soukupová, MF Dnes, 11. 7. 2013 

Pokraãování na str. 32
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Jednou z jejích nejmilej‰ích rolí je samotáfi-
ská Eponine z muzikálu Les Misérables (Bíd-
níci), protoÏe stejnû jako ona má pr˘ povahu
spí‰e jako kluk. V urãitém protipólu k Epo-
nine pfied Johanou Gazdíkovou vyvstala po-
stava Luisy – jeÏ se jevila jako ponûkud
naivní dívka, která jen miluje Zorra, aniÏ by
vÛbec tu‰ila, kdo se pod maskou skr˘vá.
Postavu Luisy jste pojala ponûkud netra-
diãnû. Jak?
S Luisou jsem se vypofiádávala velmi
dlouho. Zpoãátku jsem si myslela, Ïe je naiv -
ní, ale pozdûji jsem zjistila, Ïe tomu tak není.
Myslím, Ïe oproti klasickému pojetí této
role ji hraji jako holku o‰lehanou vûtrem.
To, co totiÏ není v inscenaci nijak v˘raznû
fieãeno, a pfiesto to pfiíbûhu pfiedchází, je 
Luisina ‰estimûsíãní cesta lodí za Zorrem.
UÏ to tedy nemÛÏe b˘t nesamostatná hol-
ãiãka, i kdyÏ to tak nûkdy vyznívá. Tfieba
právû kdyÏ Luisa Diega (Zorra) za maskou
nepoznává. 
Máte svÛj osobit˘ recept na to, jak nastudo-
vání nové role co nejlépe zvládnout?

V kaÏdé na‰í herecké roli se odráÏí nûco
z nás, ale recept na to není. Od první ãtené
zkou‰ky se mi v hlavû rodí pfiíbûh a charakter
dané postavy. Nûkdy v‰ak tu správnou cestu
nalézám, aÏ pfiijdou kost˘my, scéna, svûtla.
âlovûk tak mÛÏe tûsnû pfied premiérou zjistit,
jak nejlépe svou postavu ztvárnit. Své pocity
totiÏ musíte také skloubit s reÏisérovou pfied-
stavou a neÏ se v‰e semkne dohromady, nûja-
kou chvíli to trvá. Pro mû je dÛleÏité fiídit se
vlastním citem.
Cítíte, Ïe s narÛstajícím poãtem repríz se
v pojetí sv˘ch rolí utvrzujete, a tím i zlep‰u-
jete?
Urãitû ano. Herci na sebe lépe sly‰í, jsou
uvolnûnûj‰í a nemají uÏ ten „premiérov˘
stres“. 
Muzikál Zorro mûl pfies léto svoji první open-
air premiéru v jihomoravské Lednici. Dále se
v létû reprízovali Bídníci, a to v lucembur-
ském Wiltzu, kde jste tento muzikál uvedli
dokonce v angliãtinû. Bylo to nároãné?
Zpoãátku jsme se toho lekli, ale nakonec to
pfies v‰echny na‰e obavy s v˘slovností a mnoÏ-
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JOhana gazdíKOvá
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stvím textu dopadlo v˘bornû. Bídníci se v an-
gliãtinû v˘bornû zpívají a v atmosféfie tamûj-
‰ího hradu to byl neuvûfiitelnû siln˘ záÏitek.
Je‰tû teì je mi líto, Ïe je nehrajeme vícekrát.
Ani se o tom neuvaÏuje? Tfieba právû na br-
nûnském jevi‰ti Mûstského divadla?
Nevím, zda na to máme autorská práva. Ale
doufám, Ïe alespoÀ je‰tû jedno uvedení v an-
gliãtinû by moÏné bylo. Tfieba pro studenty ãi

dal‰í pfiípadné zájemce. V angliãtinû je to
opravdu krása.
Máte tyto letní produkce ráda?
Sice nám to tro‰ku ubírá prázdniny, ale já
jsem z letních zájezdÛ s Mûstsk˘m divadlem
vÏdy nad‰ená. Zvlá‰È pokud máme moÏnost
vycestovat ven, tak si to opravdu uÏívám. 
O nic se nemusím starat – dítû, psi... (smích)
a mohu se soustfiedit jen na svÛj v˘kon. 
A pokud je to napfiíklad nové nastudování
v angliãtinû, beru to jako urãité studijní plus,
kdy mohu pracovat sama na sobû.
Va‰í první rolí ve stávající sezónû je taneã-
nice Glorie v muzikálu Flashdance. Jak jste
zvládla sladit tanec se zpûvem?
Pohybovû je to nároãné, na tom jsme si
opravdu mákli. I kdyÏ musím fiíct, Ïe tam
toho nemám taneãnû tolik jako hlavní po-
stava Alex. Role Glorie je moc pûkná, má
v inscenaci i svÛj vlastní pfiíbûh.
Na jevi‰ti jste se objevovala uÏ jako malá –
díky své mamince Janû Gazdíkové. Vzpomí-
náte si je‰tû na inscenaci Modr˘ pták, kterou
v roce 1992 reÏíroval v Mahenovû divadle
Peter Scherhaufer?
Samozfiejmû! Nejvíc si pamatuji na to, jak
nám opakoval, Ïe musíme hrát „opravdovû“.
V televizi tehdy bûÏel seriál Pevnost Boyard
a on nám stále zdÛrazÀoval: „Dûcka, to mu-
síte hrát, jako kdyÏ oni jsou v té Pevnosti
Boyard. Jako prostû opravdovû. Vidíte tam
pavouky a vy se jich opravdovû bojíte! Byl
zkrátka úÏasn˘. A stejnû dobfie si pamatuji 
i na Mirka Etzlera, kter˘ hrál psa. To bylo ale
zase proto, Ïe jsem do nûj byla platonicky za-
milovaná. (smích)
Na jaká dal‰í v˘jimeãná setkání s reÏiséry
ráda vzpomínáte?

Musím fiíct, Ïe doposud jsem mûla na reÏi-
séry ‰tûstí, a proto vzpomínám ráda na
v‰echny. I kdyÏ nejrad‰i mám ty na‰e. Jsem
na nû zvyklá. (smích)
Platí to i u va‰eho bratra Petra Gazdíka?
Není na vás pfiísnûj‰í? Nebo naopak – je
k vám shovívavûj‰í?
Je na mû velmi pfiísn˘. Na mû a na svou
Ïenu. (úsmûv) (Ivana VaÀková, pozn. aut.)

Tvrdí totiÏ, Ïe kdyÏ chce po ostatních, aby
byli dobfií, my musíme b˘t nejlep‰í. Za jeho
práci si ho velmi váÏím a pracuji s ním ráda.
Moje první vût‰í spolupráce s ním pfiitom ne-
byla nijak lehká. ReÏíroval autorsk˘ muzikál
Balada o lásce (premiéra ãerven 2009, pozn.
aut.) a dûj nebylo vÛbec jednoduché ztvárnit.
Tehdy jsme se hodnû hádali, ale souãasnû se
to mezi námi nûjak zlomilo a pracuje se nám
spolu dobfie. A s dal‰ími inscenacemi a s pfii-
b˘vajícím vûkem je to jen a jen lep‰í.
(úsmûv)

Text: Markéta Stulírová, 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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„LES MISÉRABLES“ NA FESTIVALU
VE WILTZU
Produkce Mûstského divadla Brno – Jedi-
neãná lahÛdka  
Poté, co filmová verze muzikálu je‰tû pfied
nûkolika málo mûsíci pfiilákala do kin nespo-
ãet divákÛ, nabídne v tûchto dnech festival ve
Wiltzu mimofiádnou lahÛdku – poprvé zde
bude uvedena muzikálová verze Les Miséra-
bles. 
UÏ nûkolik let jsou muzikály dÛleÏitou pro-
gramovou souãástí festivalu ve Wiltzu a po
velkém úspûchu West Side Story v loÀském
roce se letos jeho organizátofii rozhodli pro
dal‰í muzikálovou klasiku, muzikál Les Mi-
sérables, kter˘ vychází ze stejnojmenné romá-
nové pfiedlohy Victora Huga. 
âtvrteãního veãera zavedlo Mûstské divadlo
Brno (âeská republika) pod umûleck˘m ve-
dením Stanislava Mo‰i diváky do Francie za-
ãátku 19. století. Amfiteátr pfied historick˘m
zámkem ve Wiltzu nabídl spoleãnû s vykon-
struovanou scénou pÛsobivou kulisu pro
témûfi tfiíhodinové pfiedstavení. Díky aktiv-
nímu zapojení historického pozadí jako pro-

jekãní plochy pro pÛsobivé projekce a také
jako pfiípadné ãásti jevi‰tû vznikla trojroz-
mûrná scenérie, která diváky zcela pohltila. 
Stejnû razantnû jako dûj se mûnila i scéna, ve
které bylo zejména v druhém jednání moÏno
najít jednoznaãné souvislosti se slavn˘mi díly
Delacroixe. âím více veãer pokroãil, tím lep‰í
atmosféru pfiedstavení mûlo, protoÏe s narÛs-
tající tmou se zdálo, Ïe se scéna mûní jakoby
kouzlem. 

Pfiedstavitelé s mocn˘m hlasem
Av‰ak nejen podafiená scéna pfiispûla k úspû-
chu pfiedstavení; byly to pfiedev‰ím velkolepé
v˘kony muzikálového souboru, které pfie-
svûdãily na celé ãáfie. Petr Gazdík, kter˘ ten
veãer ztvárnil Jeana Valjeana, dosáhl se sv˘m
zvuãn˘m hlasem i do nejvzdálenûj‰ích fiad.
DÛstojného protivníka na‰el v Luká‰i Vlã kovi
jako Javertovi, oba dva excelovali v hlavních
rolích a pfiedvedli strhující souboj. V dal‰ích
rolích pfiesvûdãili Robert Jícha a Jana Musi-
lová, ktefií s viditeln˘m potû‰ením ztvárnili
hrabivé hospodské Thénardierovy, a také
Du‰an Vitázek jako Marius a Jifií Mach jako
Enjolras. Kromû Johany Gazdíkové v roli
Eponiny dojímala publikum také Katefiina
Kolãavová v roli malé Cosetty. Jednoduché
melodie a známé songy se postaraly o zbytek
a zavedly posluchaãe do svûta „bídníkÛ“. 
RÛzné barvy hlasÛ se zejména ve sborov˘ch
pasáÏích spojovaly do mocného celku. Velká
pochvala patfií orchestru pod vedením Dana
Kalouska, kter˘ hlasovû dobfie vybaven˘m
sólistÛm vÏdy poskytoval adekvátní hudební
doprovod a soubor po celé pfiedstavení do-
provázel. 
Na konci veãera odmûnilo publikum mimo-
fiádné v˘kony pfiedstavitelÛ a muzikantÛ
boufiliv˘m potleskem a ovacemi ve stoje.
DÛstojné zakonãení tohoto veskrze podafie-
ného veãera pod ‰ir˘m nebem. 

Jessica Nockles, Luxemburger Wort

ZÁVùR JAKO KORUNOVACE  
Muzikál „Les Misérables“ uzavfiel leto‰ní
festival pod ‰ir˘m nebem ve Wiltzu 

Muzikál vychází ze stejnojmenného románu
Victora Huga. Hudbu napsal Claude-Michel

Pokraãování ze str. 29
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Schönberg, libreto Alain Boublil. Mûstské divadlo Brno dokázalo, jako
uÏ v pfiedchozích letech, Ïe jeho verze muzikálu v niãem nezaostává za
produkcí West Endu a Broadwaye. V originálním anglickém jazyce 
a s titulky v nûmãinû a francouz‰tinû se soubor profesionálnû postaral
o prvotfiídní zábavu. Minul˘ rok nadchl sv˘m pfiedstavením West Side
Story. 

Nûkolikaminutov˘ potlesk 
V‰echny hlavní role byly obsazeny mimofiádnû nadan˘mi zpûváky 
a herci, ktefií pfiesvûdãili jak zpûvem, tak emocemi. Jak Valjean a Ja-
vert, tak také Marius byli velmi impozantní. Z mocného hlasu sboru
naskakovala husí kÛÏe. Zvlá‰tní pochvalu zaslouÏí Eponina, která
sv˘m projevem dovedla publikum témûfi k slzám. Také obû dvû dûti,
Cosetta a chlapec z ulice Gavroche, diváky nadchly. Thénardierovi se
postarali o smích a pfiesvûdãily také v˘kony Fantiny a Cosetty. 
Orchestr veden˘ Danem Kalouskem zpûv perfektnû doprovázel. Kos-
t˘my byly dobovû pfiesné a dokázaly diváky pfienést do Francie deva-
tenáctého století. 
Krátce po pÛlnoci pfiedstavení skonãilo a nad‰ení diváci se zvedli ze
sedadel, aby souboru podûkovali nûkolikaminutov˘m potleskem 
a ovacemi. 

Anne Robert, Tageblatt, 29. 7. 2013        
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Premiéra na hudeBní Scéně28. září 2013

režie Stanislav moša

choreografie igor Barberić
aneta majerová
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PřiPravuJeme vŠemOcný Pan KrOtt 
rekviem za nesmrtelného

U nás ne pfiíli‰ znám˘ Martin Walser (1927)
patfií mezi nejv˘znamnûj‰í pfiedstavitele nû-
mecké pováleãné literatury. Napsal fiadu bi-
lancujících románÛ, proslul jako dramatik 
a neoddûlitelnou souãástí jeho tvorby je ese-
jistika. V padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech byl
ãlenem vlivného literárního sdruÏení mla-
d˘ch západonûmeck˘ch intelektuálÛ Skupina
47 (mimo jiné spoleãnû s Günterem Grassem
ãi Heinrichem Böllem). Po cel˘ Ïivot se vÏdy
velmi jasnû a mnohdy znaãnû kontroverznû
vyjadfiuje k aktuálnímu a spoleãenskému
dûní v Nûmecku. I ve sv˘ch pûtaosmdesáti le-
tech je stále jedním z nejvlivnûj‰ích nûmec-
k˘ch intelektuálÛ.
Dramatickému Ïánru se Walser zaãal vûnovat
poãátkem ‰edesát˘ch let, kdy mûl uÏ za sebou
nûkolik románÛ i léta práce pro rozhlas.
Pfiedev‰ím romány Philippsburské svazky
manÏelské (1957) a Poloãas (1960), v nichÏ
velice kriticky ukazuje kolik prázdnoty, jalo-
vosti a fale‰n˘ch hodnot s sebou pfiiná‰í tehdy

vrcholící nûmeck˘ „hospodáfisk˘ zázrak“, mu
pfiinesly mimofiádnou pozornost ãtenáfiÛ i kri-
tikÛ. Svou první divadelní hru ZajíÏìka na-
psal v roce 1961. Následovala dramata Dub 
a angora: nûmecká kronika, Smrtihlav (hru
uvedlo v minulé sezónû ostravské Národní di-
vadlo) a komedie V‰emocn˘ pan Krott s pod-
titulem Rekviem za nesmrtelného, která je
opût sÏíravou karikaturou západonûmecké
spoleãnosti blahobytu.
Tato mimofiádnû vydafiená ãerná komedie 
o „v‰emocném“ panu Krottovi, jenÏ uÏ se
mÛÏe srovnávat pouze s Bohem, je satirick˘m
podobenstvím o kapitalismu, kter˘ ne a ne
zemfiít. Star˘ finanãní magnát Krott tráví
sklonek svého Ïivota na terase luxusního vy-
sokohorského hotelu spoleãnû se svou Ïenou
Elfiãkou a její sestrou a sokyní  Mafaldou.
Peãují o nû ãí‰ník Ludvík, jeho Ïena Róza 
a jejich syn Jenda, ktefií jim pomáhají simulo-
vat plnohodnotn˘ Ïivot. Krottov˘m  Ïivotním
krédem vÏdy bylo, Ïe se v‰echno musí vypla-
tit. A protoÏe ví, Ïe on uÏ se svûtu nevyplatí,
ãeká na nûkoho, kdo by s ním koneãnû zúãto-
val.  Jeho odpÛrci k nûmu v‰ak mají pofiád
pfiíli‰ velk˘ respekt.  A tak se v apartmánu
této Ïivé mrtvoly pouze hromadí rakve s os-
tatky jin˘ch… 
Hra mûla premiéru na konci roku 1963 ve
Württemberském státním divadle ve Stutt-
gartu. U nás dosud nebyla uvedena. 
V Mûstském divadle Brno ji pohostinsky na-
studovala jako svou jiÏ desátou zdej‰í insce-
naci  reÏisérka Hana Bure‰ová v pfiekladu
Jifiího Stacha a v dramaturgii ·tûpána Otãe-
ná‰ka. Autorem scény je Tomá‰ Rusín, kos-
t˘my navrhla Zuzana ·tefunková-Rusínová.  
V hlavních rolích vystoupí Jan Mazák (Krott)
a Michal Isteník (Ludvík). V dal‰ích rolích
uvidí diváci Irenu Konvalinovou, Lucii Zed-
níãkovou, Vojtûcha Blahutu, Viktora Skálu
a Rastislava Gajdo‰e. 
âeská premiéra probûhne 5. a 6. fiíjna na âi-
noherní scénû Mûstského divadla. 

-‰o-

Martin Walser
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Zdenek Merta usedl za klavír na osmém nadaã-
ním veãeru fondu Pro Panacea a spoleãnû s kyta-
rov˘m virtuosem Lubomírem Brabcem rozeznûli
veãer ve vile Tugendhat sv˘m umûním.

Na Burãákobraní jsme zastihli i herce Jakuba
Uliãníka s rodinou. 

Léto ve svém bydli‰ti v Modfiicích vûnoval reÏisér
Stano Slovák fotbalovému dorostu, kter˘ poctivû
trénuje.

Nebudou chybût ani dámy Ivana VaÀková 
a Viktória Matu‰ovová.

V rámci veãerÛ na Divadelní dvoranû zahrála
27. srpna kapela Jaroslava Zádûry „Dûti kapi-
tána Morgana“ v pofiadu nazvaném I kdyÏ jsme
tak trochu kaÏd˘ jin˘ ãlovûk.

Petr Gazdík reÏijnû pfiipravuje uvedení muzikálu
Zorro v praÏské Hybernii. Pfii práci se se‰li 
s Romanem Vojtkem.  

Na praÏském uvedení Zorra se budou podílet ãle-
nové na‰eho souboru i praÏ‰tí umûlci.

PraÏské publikum bude tleskat také na‰í hvûzdû
– Ivanû VaÀkové.

Na zahradû opatství na Starém Brnû oslavil své
kulaté narozeniny pan Stanislav Michalík za 
úãasti pfiátel z na‰eho divadla, pfiípitek pronesl
Petr Gazdík.

Stanislavu Michalíkovi pogratulovala i Radka
Coufalová a vûnovala mu své dílko – jeden 
z obra zÛ, které v souãasnosti vystavuje v restau-
raci Brabander. 

Markétka Sedláãková svého muÏe (Stana
Slováka) na hfii‰ti láskyplnû podporuje.

Se sv˘mi b˘val˘mi kolegy si opût rád zahraje
Roman Vojtek.

kaBaretní Představení na činoherní scéně

S Jifiím Tomkem, pfiedním hercem na‰eho soubo-
ru, jsme se rozlouãili 5. záfií.

Letní aktivity na Divadelním dvofie a terase
Jardin pokraãovaly akcemi Burãákobraní 
a festivalem Theatrum vinum. Veãery uvádûla
dvojice Mária Lalková a Michal Isteník. 

Jako doprovodn˘ program zaznûly ukázky z mu-
zikálÛ v podání Ivany VaÀkové, Jifiího Macha 
a Radky Coufalové.

Po pietním aktu na âinoherní scénû jsme napo-
sledy vzdali hold této v˘znamné herecké 
osobnosti v obfiadní síni krematoria.

13. a 14. září 2013
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Jako novinku jsme pro diváky pfiipravili kabaretní
veãery, plné zábavn˘ch scének, filmov˘ch dotáãek 
a taneãních a pûveck˘ch vystoupení, které reagují na
aktuální dûní kolem nás. První dvojdíl jsme vûnovali
dovolen˘m a vínu a vznikl z pera autorÛ: Michal
Isteník, Alan Novotn˘, Igor Ondfiíãek, Jakub
Uliãník. Záznam pofiídila âeská televize. Celkem
uvedeme 10 kabaretních pfiedstavení ve dvou mû -
síãních intervalech. 
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Pfiíbûh, kter˘ se odehrává v Chicagu ve 20. letech, se
zakládá na skuteãné historce. Novináfika listu Chicago
Tribune Maurine Dallas Watkinsová se nechala inspi-
rovat dvûma opravdov˘mi vraÏedkynûmi, které aã
prokazatelnû zloãiny spáchaly, za nû potom sílou me-
diálního tlaku nebyly odsouzeny. Na konci fiíjna ne-
cháme na jevi‰ti Hudební scény znovu oÏít pfiíbûh
Roxie Hartové a Velmy Kellyové, sexy vraÏedkyÀ,
kter˘m spoleãenská atmosféra, v níÏ dominuje touha
po senzaci, umoÏní splnit si svÛj sen a stanou se miláã-
ky kabaretního publika. Satirick˘ muzikál o korupci,
síle médií, fale‰né morálce a pfiedev‰ím jazzu!

Karel
Cón

29. – 31. fiíjna 2013
na 

Hudební scénû

CHICAGO
krimi muzikál
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cena 25,- kč

nedávno jsem od jednoho novináfie dostal pfiekvapivou otázku: „Myslíte si, Ïe je nûco na tom, Ïe ãím je
ãlovûk star‰í, tím je ‰Èastnûj‰í?“ A svÛj dotaz doprovodil „senzaãní“ statistikou: „Jedna studie chicagské
univerzity zjistila, Ïe v osmnácti se ‰Èastná cítí tfietina AmeriãanÛ, v osmdesáti je ‰Èastná celá polovina.“
Nakonec jsme se sice dohodli, Ïe na takovou hloupost odpovídat nebudu, ale pfiiznávám, Ïe se mi ten
blábol neustále vtírá pod kÛÏi a Ïe, pakliÏe si chci zachovat zdrav˘ rozum, musím se s touto i s jin˘mi
obdobn˘mi „pravdami“ vypofiádávat, a to sice proto, Ïe jsem pfiesvûdãen, Ïe m˘m umûleck˘m i na‰ím
lidsk˘m nejhodnotnûj‰ím kapitálem by mûla b˘t neustálá vnitfiní intelektuální nejistota. Dûlám v‰echno
proto, abych svou tvorbou, av‰ak i bûÏn˘m chováním neustále sám sebe i jiné provokoval k tomu, aby-
chom já i oni nebrali kvalitu na‰eho souãasného poznání pfiíli‰ váÏnû, neboÈ v‰e, a v divadle obzvlá‰È, je,
jak dobfie víme, v pohybu a co platilo vãera, nemusí platit dnes. NeboÈ:

“Co bylo vãera,
uÏ není dnes!
A zítfiek?
To je vÏdycky
tak trochu
tfiaskavá smûs!“

Co mÛÏe b˘t v umûní hloupûj‰í neÏ pûstování tradice jist˘ch konkrétních intelektuálních pseudo-
hodnot, které nás v podstatû otupují, protoÏe nám vnucují levné názory na to, co je dobré a co ‰patné,
aniÏ bychom to podrobovali neustálému osobnímu zkoumání?

TakÏe je ãlovûk ‰Èastnûj‰í v závislosti na svém stáfií? Kdyby mi z té nejmenované chicagské univer-
zity poslali dobrou láhev vína, mohli u‰etfiit na jistû nákladné studii. Jasnû, Ïe kdyÏ je ãlovûk star‰í, cítí
se ‰Èastnûj‰í – co uÏ mu zb˘vá, Ïe? (chichichi…) A mladí lidé? Tûm je pfiece nespokojenost v tomto vû-
ku geneticky pfiedurãena. …ale doopravdy, jsem odpÛrcem v‰ech podobn˘ch v˘zkumÛ. Mnoho z nich
totiÏ vzniká jenom proto, Ïe ti lidi, co si je vym˘‰lejí, nemají nic skuteãnû podstatného na práci! Tyto 
a jim podobné  „v˘zkumy“ rádoby vûdcÛ vÛbec nic nevypovídají, a to sice proto, Ïe prostû jeden ãlovûk
se cítí skoro pofiád ne‰Èastn˘ a u jiného zase  pfievládá pocit ‰tûstí, ale co s tím sãítáním, dûlením ‰tûstí 
a ne‰tûstí? Kde se v tom dá najít nûjak˘ recept? Napfiíklad pro ten ‰Èastn˘ Ïivot? Anebo pro nûco jiné-
ho. Je to prostû nesmyslná snaha úplnû stejná jako tfieba chuÈ definovat tzv. národní charakter. Oni ti
rÛzní pseudovûdci a pseudofilosofové ve své nedostateãné intelektuální v˘bavû zapomnûli, Ïe vûci jako
‰tûstí, ne‰tûstí, charakter apod. neexistují jako spoleãenské fenomény, n˘brÏ jako v˘sadní soukromá 
emoce, stav atd. A jestli nûkoho zajímá, zdali jsem já sám osobnû ‰Èastnûj‰í, neÏ jsem byl, kdyÏ jsem byl
mlad˘, tak prostû nemohu serióznû odpovûdût z obdobn˘ch dÛvodÛ, které popisuju v˘‰. Mé dne‰ní 
osobní a nepfienosné ‰tûstí je absolutní, stejnû jako bylo mé osobní a nepfienosné vãerej‰í ne‰tûstí. A tak
nûjak se to jako u kaÏdého stfiídá v rÛzn˘ch odstínech s pfievahou jednoho, ãi druhého a je to pro cizí
pozorovatele podobnû nepochopitelné, jako proã tamten miluje právû tamtu…  V‰ichni se snad snaÏí-
me b˘t ‰Èastní teì i propfií‰tû, jako by nám let nepfiib˘valo…

VÏdyÈ kaÏd˘ okamÏik, do nûhoÏ „slepí vstupujeme“ a ve kterém následnû a stále dokola konfrontu-
jeme pocit na‰í spokojenosti – na‰eho ‰tûstí, je absolutnû nov˘. Nic se neopakuje! To se ví uÏ dost dávno:
„panta rhei“. A sebelep‰í statistika ãi sebedraÏ‰í „vûdeck˘“ v˘zkum nás receptem na ‰tûstí nevybaví. 

I zde se divadlo projevuje jako pfiesn˘ odraz na‰ich ÏivotÛ. VÏdyÈ i tituly, které jsem reÏíroval více-
krát, byly vÏdy a ve v‰em nové. Pfies stejn˘ text, pfies stejnou hudbu… Miluju ten proces, kdy z prosté-
ho textu – divadelního scénáfie, z notové partitury – vzniká reáln˘ tvar, ve kterém nám konkrétní lidé za
pomoci vypÛjãen˘ch my‰lenek a intonací, av‰ak vÏdy s osobit˘m a vÏdy nov˘m v˘kladem, pfiedvádûjí di-
vadelní situace a poetické obrazy a pfiivedou nás v tom kouzelném divadelním svûtû k zamy‰lení, ke smí-
chu, ãi k slzám. Je to velmi podobné zázraku stvofiení a my, co dûláme divadlo, to tak vnímáme. A ãím
profesionálnûj‰í kolegové se k takovéto práci sejdou, tím je v˘sledek úÏasnûj‰í. A kdo mi nevûfií, pfiijì-
te si to zkontrolovat do Mûstského divadla Brno…

Nashledanou se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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