
 

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
kaÏd˘ rok pfied vás v tomto období pfiedstupujeme s pfiehledem inscenací,

které pro vás pfiipravíme v následující divadelní sezonû. Neustále vznikají nové
hry, dramatizace, komedie, dramata, muzikály, stále se z historie vynofiují úÏas-
ná témata, která, byÈ mnohokrát na rÛzn˘ch jevi‰tích svûta zpracovaná, pfiiná‰e-
jí v nov˘ch inscenacích fascinující otázky, pfiekvapivá vyznûní a poskytují v˘ji-
meãn˘ prostor pro mimofiádné herecké, pûvecké i taneãní kreace. Ty jsou nako-
nec základem i kofiením kaÏdé jednotlivé inscenace – interpretaãní v˘kony.
A v na‰em divadle se mÛÏete, vûfite mi, setkat s tím nejlep‰ím, co ãeská i svûto-
vá jevi‰tû nabízejí. KdyÏ budete napfiíklad proãítat tyto fiádky, budeme s napûtím
oãekávat, jak dopadne nominace na Cenu Thálie Petra Gazdíka, umûleckého ‰é-
fa muzikálového souboru na‰eho divadla, zcela v˘jimeãného herce a zpûváka,
kter˘ byl na tuto cenu nominován za jeho naprosto ojedinûl˘ v˘kon v roli Jeana
Valjeana v muzikálu Bídníci. (Vidûl jsem tuto inscenaci hned nûkolikrát – mimo
na‰i zemi i v Lond˘nû a New Yorku a mohu potvrdit, Ïe tamní kolegové ve stej-
né roli nebyli lep‰í.)  A není náhodou, Ïe na‰e divadlo jako jediné v této zemi je

opakovanû a tak ãasto se sv˘mi pfiedstaveními zváno k úãinkování po celé Evropû – roãnû se jedná o 150 -
200 pfiedstavení!

Chystáme pro vás opût celkem 10 nov˘ch titulÛ. Z nich bude uvedeno pût na âinoherní scénû a pût na
Hudební scénû na‰eho divadla. 

Novou divadelní sezonu otevfieme inscenací, na kterou se obzvlá‰È tû‰ím. Kdo by neznal a nebyl zami-
lován do legendárního filmu „·kola základ Ïivota“? ReÏisérka Hana Bure‰ová je i autorkou dramatizace ge-
niálního románu Jaroslava Îáka. 

VÏdy, kdyÏ mám tu ãest starat se o své zahraniãní hosty, neopomenu je zavézt do Moravského Krumlova,
abych jim pfiedstavil uchvacující dílo svûtovû obdivovaného malífie Alfonse Muchy „Slovanská epopej“. Jsem
nad‰en z projektu, kter˘ pro na‰e divadlo pfiipravuje reÏisér a scénograf ·imon Caban s hudebním skladate-
lem Ale‰em Bfiezinou. Jeho obsahem bude právû zmínûné dílo, okolnosti jeho vzniku i osud geniálního a v je-
ho dobû zcela nedocenûného ãeského umûlce Alfonse Muchy. Hudebnû taneãní inscenaci uvádíme ve svû-
tové premiéfie pod názvem „Muchova epopej“.

Z hlubin dûjin se pravidelnû vynofiuje jedno z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dramat SofoklÛv „Oidipus
Rex“.  Provokující stejnû jako strhující. V moderní adaptaci jej uvedeme v mé reÏii. 

Po úspû‰ích muzikálÛ âarodûjky z Eastwicku a Bídníci pfiicházíme s dal‰ím muzikálem lond˘nské autor-
ské agentury Cameron Mackintosh Ltd. & Walt Disney. Mnozí jste vidûli senzaãní, z v˘znamné ãásti animo-
van˘ film Mary Poppins – pohádkovû romantick˘ muzikál. V na‰í zemi v‰ak zatím nikdy nebyla uvedena jeho
divadelní muzikálová verze, kterou napsali P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman, Julian
Fellowes, George Stiles a Anthony Drewe. Tímto titulem v reÏii Petra Gazdíka navazujeme v ãeské premiéfie
i na jiné na‰e pohádkové inscenace. 

Pravidelnou silvestrovskou komedií se v produkci na‰eho divadla stane kouzelná legrace s názvem
„Dobfie rozehraná partie“, kterou napsal rakousk˘ autor Ïijící v Lichten‰tejnsku Stefan Vögel o neobvykl˘ch
charakterech i situacích. V jedné z hlavních rolí se Zdenou Herfortovou ji bude reÏírovat Stanislav Slovák. 

Tajupln˘ gotick˘ thriller? Napínavá historická detektivka? Mystick˘ horor? Vzru‰ující v˘prava do estetic-
kého my‰lení stfiedovûku? V kaÏdém pfiípadû svûtoznám˘ román proslulého italského filozofa a spisovatele
Umberta Eca „Jméno rÛÏe“, kter˘ pro divadlo skvûle zdramatizoval Claus J. Frankl a kter˘ pro na‰e divadlo
opût v ãeské premiéfie pfiipraví reÏisér a fieditel praÏského Divadla pod Palmovkou Petr Kracik, jehoÏ proza-
tím poslední reÏií v na‰em divadle byl úspû‰n˘ muzikál „Cikáni jdou do nebe“.

Tak, jak jsme slíbili, pfiicházíme se Zdenkem Mertou s druh˘m dílem muzikálové „Osudové komedie“ s ná-
zvem „Oãistec“. Tentokrát se bude jednat, tak jak je to v trilogiích obvyklé, o jin˘ Ïánr a to o komedii. Pfiíbûh
o hledání smyslu na‰í lidské existence se pfieváÏnû odehrává v Ïenském klá‰tefie…

Stano Slovák jako reÏisér a s ním Jan ·otkovsk˘ jako spoludramatizátor uvedou ve svûtové premiéfie na
na‰e jevi‰tû komick˘ akãní horror-western „Mûsíãní kámen“. Jedná se o dramatizaci románu napsaného pod
pseudonymem Bourbon Kid vytvofieném v duchu filmÛ Quentina Tarantina. Inscenace si bude pohrávat s prv-
ky thrilleru, akãního filmu, upírského horroru ãi westernu a bude se v ní stfietávat asijské bojové umûní ‰ao-
linsk˘ch mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi…

Obdobnû horrovou komedií bude i následující muzikál Howarda Ashmana a Alana Menkena „Mal˘ krá-
mek hrÛz“ pojednávající o lidoÏravé rostlinû zpÛsobem, kter˘ si dûlá legraci z levn˘ch filmov˘ch hororÛ, mi-
lostn˘ch pfiíbûhÛ, sci-fi ale i sám ze sebe, uvedeme v reÏii Petra Gazdíka.

Poslední inscenací sezóny se stane dal‰í svûtovû proslul˘ muzikál Franka Wildhorna a Leslie Bricusse
„Jekyll a Hyde“. Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora
Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh o tragickém rozpolcení jedné lidské bytosti mysl autorÛ, ãtenáfiÛ
i divákÛ po celém svûtû. Jeho uvedení v na‰em divadle souvisí s na‰í snahou pfiedkládat vám to nejv˘znam-
nûj‰í ze souãasné svûtové muzikálové produkce. Inscenaci uvedeme v mé reÏii.

Vûzte, Ïe se na na‰i práci tû‰íme a doufáme, Ïe vy rovnûÏ!

Nashledanou se s vámi ve va‰em Mûstském divadle Brno 
za v‰echny kolegy tû‰í Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
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S Kvûtoslavou
Ondrákovou

S Ale‰em Slaninou 
a Vojtûchem Blahutou

S Igorem Ondfiíãkem

S Igorem Ondfiíãkem
a Ale‰em Slaninou

v titulní roli
Alena Antalová,
v reÏii
Gustava Skály

F
o

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l 

&
 T

in
o

 K
ra

to
ch

vi
l

v titulní roli
Ivana VaÀková,

v reÏii Gustava Skály

S Petrem ·tûpánem

S Lenkou Janíkovou

S Petrem ·tûpánem

S Robertem Rozsochateck˘m
a Hanou Kováfiíkovou

S Petrem ·tûpánem

Obalka_brezen2010  22.02.2010 13:49  Stránka 3



„Je-li spolu kyselé zelí a kaviár, 
naãichne kaviár zelím a ne naopak“

(Erich Maria Remarque 1898-1970,
nûmeck˘ prozaik) 
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Hana Holi‰ová, 
Jan Apolenáfi

·imon Caban,
Simona Rybáková

JUDr.  Pavel
Rychetsk˘

Martin KfiíÏka, Lenka
Bartol‰icová, Jan Mazák,
Markéta Sedláãková,
Luká‰ Vlãek

·árka 
Ka‰párková

Zdenek Merta,
Markéta

Sedláãková,
Katefiina

Kolãavová
Hana Horká,
Zdenek Merta,
Zora Jandová,
Luká‰ Vlãek

Zora Jandová – Zdenek  Mert

ReÏie a scéna
·IMON CABAN

Premiéra
13. února 2010
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enek  Merta

Martin Havelka,
Svetlana Slováková

Premiéra
14. února 2010

Zora Jandová,
Zdenek Merta

Stanislav Mo‰a,
Zora Jandová,
Zdenek Merta

Zdenek Merta,
Petr Gazdík,
Martin Havelka

Petr Gazdík, Martin Havelka,Katefiina Krejãová,
Svetlana Slováková, Eva Jedliãková, 
Jakub Uliãník, Zora Jandová, Esther Mertová,
Luká‰ Janota, Tomá‰ Novotn˘, SoÀa Jányová,
Ladislav Koláfi
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SETKÁNÍ S PETREM GAZDÍKEM 21. 1. 2010
Prezident Herecké asociace Václav Postrá-
neck˘ vyhlásil 18. ledna nominace na he-
recké Ceny Thálie 2009. Mezi nominovan˘-
mi nalézám va‰e jméno. Pokud byste Cenu
Thálie získal, byl byste jiÏ devát˘m ãlenem
Mûstského divadla, kter˘ by byl takto vy-
znamenán. Co pro herce znamená takovéto
ocenûní? 
V poslední dobû je to taková nejfrekventova-
nûj‰í otázka a je tûÏké na ni pfiesnû odpovûdût.
Myslím, Ïe ãlovûka potû‰í, Ïe je jeho práce ko-
legy z herecké obce vnímána pozitivnû a Ïe je

alespoÀ ãásteãnû trvalou vizitkou toho, jaká je-
ho práce byla… B˘t hercem totiÏ znamená za-
ãínat tvofiit kaÏd˘ veãer znovu a aÏ skonãí pfied-
stavení a dílo je hotovo, zÛstávají uÏ jen pocity,
vzpomínky, bez jakéhokoliv hmotného dÛkazu.
Nominován jste za roli Jeana Valjeana z mu-
zikálu Les Misérables (Bídníci), je vám tato
postava charakterovû podobná? Pfiirostl
vám tento rozporupln˘ muÏ k srdci? Nebo
byste naopak na nûm nûco pozmûnil?

Pfiirostl mi k srdci okamÏitû. Nemám ani pocit,
Ïe by byl rozporupln˘, jednou ukradl chleba,
aby mohl pfieÏít mal˘ chlapec, pro tento pfieãin
skonãil dvacet let na galejích a kdyÏ uÏ jej pustí
je stále pronásledován a v podstatû bez ‰ance
na nov˘ Ïivot…. Tu roli mám rád, jako ostatnû
v‰echny svoje role!
Myslíte si, Ïe v dne‰ní dobû je lep‰í b˘t 
idealistou, Ïít v tzv. vzdu‰n˘ch zámcích, ne-
bo stát nohama pevnû na zemi a b˘t realis-
tou?
Vûfiím, Ïe právû jen díky vnitfiním ideálÛm je
ãlovûk schopen tvofiit, alespoÀ v malém mûnit
svût kolem sebe k lep‰ímu. Bez ideálÛ jen pfie-
Ïíváme a fiíkáme si, jací jsme realisté pfiiprave-
ni na v‰e – ãlovûk v‰ak nikdy „na v‰e“ b˘t pfii-
praven nemÛÏe. Mít ideály neznamená Ïít ve
vzdu‰n˘ch zámcích, idealistou dle mého názo-
ru je kaÏd˘ s vírou v lep‰í svût. 
Není tedy lep‰í b˘t realistou a neb˘t násled-
nû zklaman˘?
Myslím, Ïe uÏ jsem v podstatû odpovûdûl. âlo-
vûk je bytost, která je zklamávána kaÏdou chví-
li, aÈ uÏ je idealistou ãi realistou, tu a tam zkla-
mání dostihne kaÏdého. Má-li v‰ak onu víru,
postupuje se mu snadnûji… ale pozor, fiíkám
jen co si myslí Gazdík!
Za sebou máte nespoãet rolí, ke které máte
nejblíÏe? Patfií nûkterá k tûm (kdyÏ to tak na-
zvu) TOP rolím? 

LLEELLKKOOVVÁÁNNÍÍ
MMIICCHHAAEELLYY  JJAANNââOOVVÉÉ

ss  PPEETTRREEMM
GGAAZZDDÍÍKKEEMM

TVÒRCI
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Cením si v‰ech sv˘ch úkolÛ – nadarmo se ne-
fiíká, Ïe role jsou jako dûti – podle mne je ne-
moÏné kteroukoliv dobfie hrát a nemít ji rád.
Z tûch nejvût‰ích jsou to právû Jean Valjean,
ale také Jidá‰ v Jesus Christ Superstar, u kte-
rého jsem - vzhledem ke svému spí‰e klasické-
mu hlasu - nepfiedpokládal, Ïe bych ho kdy mo-
hl hrát a nakonec jsem byl s touto rolí pfiizván
k hostování ve vídeÀském Theater an der Wien
– coÏ je podobné jako hrát napfiíklad ve West
Endu ãi na Broadwayi…
Zmínili jsme tu spolu muzikál Jesus Christ
Superstar. Co je podle vás jrho hlavním 
motivem? NáboÏenství?
Myslím, Ïe jde pfiedev‰ím o pfiíbûh muÏe, kter˘
se snaÏil pfiesvûdãit lidi o sv˘ch vysok˘ch ideá-
lech. Tehdy nikdo nevûdûl, jakou cenu za to bu-
de muset zaplatit, stejnû v‰ak jako nikdo netu-
‰il, Ïe tento zdánlivû obyãejn˘ muÏ je synem
BoÏím. Pfiíbûh je vyprávûním o posledních
dnech tohoto muÏe, o náboÏenství nikoliv, o ví-
fie v‰ak ano.
Co vá‰ vztah k náboÏenství, jste vûfiící ãlo-
vûk?
Jsem z katolické rodiny a jsem také vûfiící. Svoji
víru v‰ak nosím pfiedev‰ím ve svém nitru.
V poslední dobû drancují televizní progra-
my veãerní seriály. Mohli jsme v nich vidût

i nûkolik va‰ich divadelních kolegÛ. Vás
pfiedstava zahrát si v nûkterém z nich nelá-
ká?
Víte, mne by to i lákalo, nûkolik pfiíleÏitostí jsem
dostal. Dokonce jsem si i zahrál v jednom a-
merickém filmu, sice malou roli serÏanta, ale
hrál. Ten u nás ov‰em nebûÏel. (smích)
Nicménû pokud bych chtûl hrát, tak bych si pfiál
dostat nabídku od nûkoho, kdo mû uvidí hrát
v divadle (myslím tím reÏiséra) a fiekne si, Ïe to-
hle je ‰ikovn˘ herec a Ïe by si ho chtûl vyzkou-
‰et ve filmu. Hrát v seriálech mû po pravdû ne-
láká.
Jak vypadá u vás ten prav˘ nefal‰ovan˘ od-
poãinkov˘ den?
Pfiedev‰ím spánek, usnu kdykoliv a kdekoliv.
Dále pak ãas stráven˘ s mojí rodinou. Koufiím
také vodní d˘mku, to jsou chvíle kdy pfiem˘‰lím
a jsem tzv. „sám“. No a nakonec opût s rodinou
hory, mofie, na‰e chata na Vranovské pfiehra-
dû…
Mûstské divadlo uvede 13. února premiéru
‰ansonového muzikálu Zdenka Merty a Zo-
ry Jandové Nahá múza. Máte i vy svoji mú-
zu? Co vás v podávání skvûl˘ch hereck˘ch
v˘konÛ inspiruje?
Já se domnívám, Ïe v mém pfiípadû je mou nej-

S Katefiinou Krejãovou 
v muzikálu Bídníci, 

reÏie: Stanislav Mo‰a Strawberry 
Fields, 
New York
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vût‰í múzou moje rodina a z ní vypl˘vající klid,
kter˘ mi umoÏÀuje tvofiivû myslet….  
Je mi známo, Ïe i vy sám jste tvÛrcem. âím
se mÛÏete py‰nit?
Py‰nit to je snad silné slovo. Mám radost z pár
vûcí, které se nám /myslím tím celému t˘mu/
podafiily. Jsou to Jazz Side Story, koncertní
JCHS ãi Balada o lásce. Víte, já jsem v‰ak ta-
ké umûleck˘m ‰éfem, mám tedy radost z kaÏ-
dého projektu, kter˘ se na‰emu divadlu podafií
– kaÏd˘ je nov˘m tvÛrãím poãinem a na kaÏ-
dém se alespoÀ ãásteãnû podílím.
Jak˘ je pro neználky rozdíl mezi kon-
certní a bûÏnou verzí muzikálu Jesus
Christ Superstar? 
Pfiedev‰ím v pfiítomnosti ‰edesátiãlen-
ného orchestru pfiímo na jevi‰ti. Také ji
lidé mohou vidût v originálním znûní
a v podání pouze deseti hercÛ, ktefií
v tomto obsazení hrají v‰echny postavy.
Co pro vás vstup na jevi‰tû znamená?
DokáÏete odsunout starosti v‰edního
Ïivota stranou?
Je to urãitá psychoterapie. âlovûk se
krásnû odreaguje. V tomto je typická ro-
le faraóna v muzikálu Josef a jeho úÏas-
n˘ pestrobarevn˘ plá‰È. MÛÏete b˘t roz-
ãílen˘, na‰tvan˘, ale kdyÏ zaãnete hrát
v‰e je zapomenuto. Tomu fiíkám role za
odmûnu. 
Diváci vás mohou vidût v roli ìábel-
ského svÛdníka Darryla Van Horna
z muzikálu âarodûjky z Eastwicku. To
taky mÛÏeme povaÏovat za takov˘
balzám na du‰i herce.
No vidíte - málem bych zapomnûl, taky
jedna z tûch rolí, které patfií k m˘m nej-
milej‰ím! âarodûjky vÛbec jsou tro‰ku
m˘m osudov˘m projektem. Je to první
vûc, kterou jsem vidûl na West Endu
je‰tû pfied jedenáct˘m záfiím, poté ná-
v‰tûvnost divadel tragicky poklesla a já

byl tak snad jedin˘ âech,
kter˘ âarodûjky v Lond˘nû
je‰tû vidûl. Pfiinesl jsem kon-
certnû do Brna nûkolik písní
a s otevfiením nové Hudební
scény i cel˘ muzikál. V reÏii
Standy Mo‰i se podafiilo vy-
tvofiit jedno z nejlep‰ích svû-
tov˘ch uvedení a já si v nûm
mohl zahrát hlavní roli – hez-
ké koleãko…
TakÏe mÛÏeme se tû‰it na
nûjak˘ dal‰í projekt?
Tû‰ím se na projekt, kter˘
právû zaãínáme rozjíÏdût
a to je zkou‰ení jednoho
z nejúspû‰nûj‰ích svûtov˘ch
muzikálÛ souãasnosti, kte-

r˘m je MARY POPPINS – pfiíbûh jedné rodiny
a chÛvy, o které snad v‰echny dûti sní… Jde
o muzikál rodinn˘, tedy pro v‰echny od ãtyfi do
sta let! A v‰echny uÏ nyní srdeãnû zvu.
KaÏd˘ máme nûjak˘ sen, kter˘ je ten vá‰?
Jedna z m˘ch vysnûn˘ch rolí, kterou bych si
rád zahrál, je rytífi Don Quijote de la Mancha.
Ale to bych na sobû musel nejdfiív zapraco-
vat… myslím totiÏ, Ïe muÏem smutné postavy
opravdu nejsem. (smích) Tak tfieba se nûkdy
potkáme alespoÀ reÏijnû…

Foto: jef Kratochvil

Trinity place, 
New York

Broadway, 
New York
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REÎIE A CHOREOGRAFIE
GUSTAV SKÁLA

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ 
A DIRIGENTI

DAN KALOUSEK
JI¤Í PETRDLÍK

SCÉNA
MARTIN âERN¯

KOST¯MY
ROMAN ·OLC

SBORMISTR
KAREL ·KARKA

DRAMATURGIE
JAN ·OTKOVSK¯
OND¤EJ ·RÁMEK

LIGHT DESIGN
DAVID KACHLÍ¤

ASISTENT CHOREOGRAFIE
SIMONA LEPOLDOVÁ

KOREPETICE
JAROSLAVA MICHALÍKOVÁ

MONIKA JAKUBÍâKOVÁ
IGOR RUSINKO

ASISTENT REÎIE
IGOR OND¤ÍâEK

PREMIÉRA 6. ÚNORA 2010
NA HUDEBNÍ SCÉNù

Jerry Herman, 
Michael Stewart
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Alena Antalová 
s Ondfiejem ·rámkem,
Gustavem Skálou, 
Janem ·otkovsk˘m 
a Romanem ·olcem

Jan ·otkovsk˘, 
Martin âern˘, Simona Lepoldová,
Gustav Skála, Jifiina Prok‰ová

Stanislav Mo‰a, 
Alena Antalová

v hlavní roli 
Alena Antalová

DOKORAN brezen 2010  22.02.2010 14:54  Stránka 8



F
o

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l

Marta Prokopová, 
Robert Rozsochateck˘

v hlavní roli 
Ivana VaÀková
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SnaÏím se na sv˘ch rolích pracovat, zkou‰ím dûlat vûci
pokaÏdé tro‰iãku jinak a pokaÏdé tro‰iãku lépe.
Obzvlá‰tû u takové inscenace, jakou je Hello, Dolly!, di-
váci vÏdy reagují jinak a na jin˘ch místech. Podle toho
musíme i my mûnit temporytmus a naãasování nûkte-
r˘ch situací. TakÏe kaÏdé pfiedstavení, aÈ je premiérové
nebo ne, má úplnû jinou atmosféru a je mi jedno, jestli
je premiéra první nebo deváté pfiedstavení, protoÏe je ji-
ná alternace a jiní diváci. KaÏdé pfiedstavení je v˘jimeã-
né a ojedinûlé.
V Hello, Dolly! to s Alanem Novotn˘m máme pestré ta-
ké v tom, Ïe kdyÏ jeden z nás nehraje postavu pfiíruãí-
ho, hraje vzadu v company. CoÏ znamená, Ïe oba hra-
jeme v kaÏdém pfiedstavení. A Ïe se Hello, Dolly! hraje
v únoru a na zaãátku bfiezna hodnû. Na to jsem si mu-
sel zvyknout, Ïe se tady pfiedstavení hrají v urãit˘ch ú-
secích, setech, coÏ je hodnû nároãné proto, aby ãlovûk
kaÏdé pfiedstavení odvádûl se stejnou energií. Stalo se
nám, Ïe jsme hráli dvanáctkrát za sebou Tfii sestry, coÏ
u tfiíapÛlhodinového âechova není Ïádná legrace. Bylo
hodnû tûÏké udrÏet stejnou energii a nasazení i pfii de-
váté repríze. Na tohle bylo tûÏké si zvyknout, protoÏe
v Ostravû se samozfiejmû hrálo taky ãasto, ale jsou tam
tfií- nebo ãtyfidenní pfiestávky kvÛli tomu, Ïe na stejné
scénû hraje kromû ãinohry je‰tû opera, opereta a balet.
Jsem rád, kdyÏ Barnabá‰e nehraju tfieba dva dny, pro-
toÏe se na ten tfietí den vÏdycky tû‰ím a i Barnabá‰ je
potom odpoãatûj‰í a o to i hyperaktivnûj‰í.
Jak velká je pro tebe úloha Barnabá‰e Tuckera?
Barnabá‰ je pomûrnû velká úloha, spoleãnû s hlavním
pfiíruãím b˘vají na jevi‰ti po mal˘ch chvilkách, ale dost
intenzivnû. Mají v˘bornou dlouhou scénu v klobouãnic-
tví, která trvá asi patnáct minut, a to ãlovûk pfiijde a ne-
zastaví se a jen se potí a potí – máme proto v‰ude pfii-
chystané kapesníãky, vûtráãky a udûlátka. Prostû jsme
se rozhodli s Korneliem Hackelem svou razancí a ener-
gií vyhlásit válku v‰em animovan˘m postaviãkám svûta.
Na‰tûstí si to kompenzujeme vzadu v company.
Jak je to s alternacemi? Nastupuje‰ v˘hradnû jako
pfiíruãí Igora Ondfiíãka ãi Petra ·tûpána, nebo se to
stfiídá?
Stfiídá se to, nemÛÏu fiíct, Ïe bych hrál vyslovenû jen
s nûk˘m, takÏe jako hlavní postavy prostfiídáme v‰ech-
ny alternace, které tam vÛbec jsou. A je zvlá‰tní, Ïe
s kaÏd˘m se hraje úplnû jinak. I ve dvojici s Ale‰em ne-
bo Kubou je to pokaÏdé jiné. Nedá se fiíct, Ïe jedna
z dvojic je lep‰í nebo hor‰í, ale je tam jiná atmosféra,
ãlovûk musí nasadit úplnû jinou energii. Platí, Ïe vût‰í
dar neÏ najít si fór je umût ho pfiihrát.
To je stejné jako u fotbalu – pfiihrát spoluhráãi na
nohu pfied prázdnou bránu je vût‰í umûní neÏ utéct
s míãem sám pfies celé hfii‰tû.
Pfiesnû tak. Do fotbalu jsem sice velik˘ fanda, ale kopat
neumím. Dokonce jsem hned první sezonu reprezento-
val divadlo na turnaji. Dal jsem jeden gól, protoÏe mi
Stano Slovák (v˘born˘ toÈ sportovec) trefil miãudu do
nohy tûsnû pfied bránou, takÏe to ne‰lo minout. Nûco ja-
ko kdyÏ Kollera omylem trefí míã do hlavy a dopluje do
brány. A taky umím dobfie simulovat pády, s tím jsem si
taky zhruba patnáct minut vystaãil. Pak mû vystfiídali.
Ale ten gól, ten byl! Je‰tû teì z nûj Ïiju. Nutno dodat, Ïe
tím má reprezentaãní kariéra skonãila.
Jsi rodák z Fr˘dku-Místku a vystudoval ostravskou
konzervatofi. Jak ses dostal do Brna?
Tak ve zkratce. Já jsem se díky své mamince uÏ jako
mal˘ motal v ochotnickém divadle ve Fr˘dku-Místku.
A kdyÏ do‰lo na konci deváté tfiídy k tomu, abych si vy-
bral, ãemu se budu dále vûnovat, herectví pro mû byla
jasná volba. V tom jsem mûl ‰tûstí. A stejnû tak, jak ved-
la moje cesta k divadlu, vedla potom do Brna. Po kon-
zervatofii jsem dva roky hrál v Ostravû, protoÏe se mi
podafiilo získat hned po ‰kole angaÏmá. Tam jsem se
pracovnû setkal se Zdenkem Plach˘m, kter˘ tam tehdy

VOJTùCH BLAHUTA:
VYHLÁSILI JSME VÁLKU V·EM ANIMOVAN¯M 
POSTAVIâKÁM SVùTA
Energick˘, rtuÈovit˘ a pohotov˘. Takov˘ je ná‰ zpo-
vídan˘ v novém muzikálu Hello, Dolly! reÏiséra
Gustava Skály. Má za sebou ale i role ãinoherní, váÏ-
né, ba i tragické. Víc toho o sobû Vojta Blahuta pro-
zradí sám v následujícím rozhovoru. A pfiesto, Ïe fií-
kal, Ïe to nebude zajímavé, opak je pravdou.
Posuìte sami.
Tvou nejnovûj‰í rolí je pfiíruãí Barnabá‰ Tucker
v klasickém muzikálu Hello, Dolly! Co mÛÏe‰
o Barnabá‰ovi fiíct?
Je to jedna ze dvou postav, které pracují pro pana
Vandergeldera (uf, uÏ jen vyslovit to jméno bylo na za-
ãátku zkou‰ení hrozné). ¤ekli jsme si, Ïe oba pfiíruãí po-
cházejí pravdûpodobnû z nûjakého sirotãince, kde si je
Horác Vandergelder na‰el. Aby jim nemusel vyplácet
obvyklou mzdu, drÏí si je za byt, stravu, ‰atstvo a nûja-
k˘ ten mrzk˘ peníz. To ãlovûku hodnû pomÛÏe v pocho-
pení, jak˘ vztah k nûmu asi oba mají. Ale Barnabá‰ mû
moc baví. Je z dvojice pfiíruãích ten mlad‰í, men‰í,
v mém podání moÏná aÏ tro‰ku moc hyperaktivní, coÏ
mi sedí. Je to mlad˘ zapálen˘ kluk, kter˘, aãkoliv je v té
dvojici ten ménû zku‰en˘, nezÛstává nic dluÏen. S obû-
ma pfiedstaviteli role hlavního pfiíruãího Kornelia
Hackela Ale‰em Slaninou i Kubou Przebindou byla v˘-
borná spolupráce. Na‰li jsme si tam neuvûfiitelnou
spoustu fórÛ, dokonce se nám tam v‰echny ani neve‰ly,
takÏe jsme potom cedili a cedili, aby tam zÛstalo to nej-
lep‰í. Zkou‰ení bylo opravdu moc veselé.
Dostali jste tedy od reÏiséra Gustava Skály volnou
ruku?
Musím fiíct, Ïe nám to ‰lo jako po másle. Ano, dostali
jsme volnou ruku a mohli jsme si zkou‰et, co nám tam

nejlíp sedí. Navíc premiéra byla uÏ na‰e asi deváté
pfiedstavení. Ale i kdyÏ jsme to mûli uÏ takhle zaÏité,
premiéra v sobû nese vÏdycky atmosféru nejistoty, tré-
my nebo aÏ strachu.
Je pravda, Ïe premiérové publikum je jiné, nûkdy
není tak vfielé.
To si nemyslím. Tentokrát premiérové publikum reago-
valo dobfie, nûkdy pfiekvapivû na jin˘ch místech, neÏ
jsme ãekali, ale o to více. Lidi se bavili, nebylo to premi-
érovû strnulé.
Je lep‰í si hru odzkou‰et na abonentních skupinách
a potom teprve jít na premiéru, nebo mít premiéru
normálnû na zaãátku?
Myslím, Ïe je to úplnû jedno, protoÏe kaÏdé pfiedstave-
ní je trochu jiné. A vlastnû tak trochu premiérové.

V OSLNùNÍ

10
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Se Svetlanou Slovákovou 
v inscenaci Tfii sestry, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

11

noval. Ten nám obãas vykládal zajímavé pfiíbûhy ze zá-
kulisí léãebny. Ale nic konkrétního o tom, jak to vypadá,
kdyÏ má nûkdo záchvat. Nicménû jeho pfiítomnost
u zkou‰ení podpofiila autenticitu takov˘chto scén. Zjistil
jsem také, Ïe mám s Alanem Strangem leccos spoleã-
ného.
Co napfiíklad?
Popravdû, rad‰i bych zmínil to, co s Alanem zaruãenû
spoleãného nemáme. A to je láska ke koním, protoÏe já
se koní bojím. VáÏe se k tomu jedna humorná historka.
Na konzervatofii jsme posílali Ïivotopisy do rÛzn˘ch cas-
tingov˘ch agentur a do nich jsme psali, co v‰echno u-
míme – Ïonglovat (trochu) a tak podobnû – a mimo jiné
i jezdit na koni. Navym˘‰leli jsme si toho prostû dost.
A právû ta jízda na koni se mi vymstila. âirou náhodou
mi zavolali z produkce nûjaké reklamy a fiekli v˘bornû,
vy tady máte napsáno, Ïe umíte s koÀmi, tak pojìte, bu-
dete jezdit na koni. Lekl jsem se. T̆ den jsem se u ka-
marádky tajnû uãil jezdit na koni a pfiipravoval se na nej-
hor‰í, ale nakonec to dopadlo tak, Ïe jsem dostal nej-
klidnûj‰ího konû na svûtû jménem Luká‰ek, jehoÏ jedi-
n˘m pohonem byla paní, která pfied ním nesla jídlo. Ale
uÏ nikdy nebudu lhát v dotaznících, váÏnû.
Která z tv˘ch dosavadních brnûnsk˘ch rolí tû nejvíc
bavila?
Musím fiíct, Ïe mû baví v‰echny role, se kter˘mi se set-
kám, i ty men‰í, tfieba u Hany Bure‰ové. Dostat u Hany
Bure‰ové i malou roliãku je záÏitek, protoÏe kaÏdá spo-
lupráce s ní je v˘borná a paní reÏisérku stra‰nû obdivu-
ji. Ale Ïe bych mohl fiíct, která role mû nejvíc bavila...
KaÏdá je jiná a baví mû v‰echny. Baví mû ·mudla, pro-
toÏe se v nûm mÛÏu vyfiádit, ale stejnû tak mû baví Alan
Strang, ve kterém zase ãlovûk musí v‰echno drÏet do-
slova minimalisticky na uzdû.
Zajímavá role byl taky Moric v Probuzení jara, která pro
mû byla zlomová v tom, Ïe jsem najednou v sobû musel
nûco pfiekroãit a zaãít na jevi‰ti zpívat, coÏ jsem do té
doby moc nedûlal a nejsem na to ‰kolen˘. I kdyÏ se teì
chodím pfiipravovat na hodiny zpûvu – fiíkal jsem si, Ïe
to divákÛm nemÛÏu udûlat. Nebát se vefiejnû zpívat pro
mnû byl nejvût‰í problém.  Proto pro mû byla role Morice
zajímavá. Ale Ïe bych mohl nûjakou roli vyzdvihnout
nad ostatní, to ne.
Moric byl po Markétû Lazarové tvou první zpívající
rolí v muzikálu a vypadá to, Ïe jsi v té zkou‰ce ob-
stál, kdyÏ tû pan reÏisér Gustav Skála obsadil do
Hello, Dolly!
Snad ano. Probuzení jara pro mû byla zajímavá práce
uÏ proto, Ïe jsem poznal muzikálové divadlo, které se

dûlal inscenaci hry StfieÏeného Parnassu Nepohodln˘
indián. V ní jsem dostal zajímavou roli taoistického krá-
líka. Ihned jsem pochopil úlohu maskota StfieÏeného
Parnassu. Králík byla postava aktivní v pohybu, dûlal
rÛzné skoky a jiné vylomeniny, ale zároveÀ nesl ‰ílenû
klidné a klidnû ‰ílené taoistické my‰lenky. Na premiéru
se také pfiijel podívat Standa Mo‰a – a asi uÏ tehdy mûl
vizi, Ïe bude v Mûstském divadle dûlat hru Equus –
a dopadlo to tak, Ïe mi nabídl spolupráci na muzikálu
Markéta Lazarová. To mû zaskoãilo – já jako ãinoherec
a oni mû hned povolají do muzikálu. Nakonec slovo da-
lo slovo a já dostal nabídku do angaÏmá. A jsem za to
rád. Vûfiím, Ïe jsem udûlal dobfie, protoÏe jsem tady
spokojen˘. To ale byla zkratka, uf...
Co jsi v Ostravû v‰echno hrál?
První inscenaci, kterou jsem dûlal je‰tû jako host tu‰ím
ve druhém roãníku konzervatofie, byl ¤ek Zorba. Mûl
jsem tam takovou malou roli a uÏ tehdy jsem se na je-
vi‰ti sebevraÏdil, to znamená, Ïe druhou polovinu jsem
proleÏel v rakvi. ¤ekl jsem si: To je skvûl˘ zaãátek, to
budu asi u divadla dlouho, kdyÏ mû pohfibili hned v prv-
ní hfie.
U nás na ‰kole to bylo tak, Ïe na‰e profesorka Ale-
xandra Gasnárková, sólistka ãinohry Národního divadla
moravskoslezského, vybírala adepty na hostování v di-
vadle podle známek. TakÏe jsem si aÏ do tfietího roãní-
ku moc nezahostoval. To bych asi nemûl fiíkat, co? Ne,
já se uãil fakt dobfie, jen nûjak nejsem na ty jazyky, no.
Na‰tûstí jsme mûli pár hezk˘ch roãníkov˘ch pfiedstave-
ní, se kter˘mi jsme nav‰tívili mnoho koutÛ republiky.
V polovinû ãtvrtého roãníku se mi pak podafiilo dostat se
na konkurz do muzikálu ·akalí léta, kde jsem dostal na-
bídku na hlavní roli K‰andy. To byla v˘borná zku‰enost
jak s choreografem Jaro Moravãíkem, tak s panem reÏi-
sérem Peterem Gáborem a vÛbec celou ãinohrou. A tím,
Ïe se nás do muzikálu z konzervatofie dostalo víc, byla
tam spousta mlad˘ch lidí, m˘ch spoluÏákÛ. Byla to v˘-
borná parta a vzniklo krásné pfiedstavení, které bylo at-
mosférou úplnû ojedinûlé, stra‰nû jsme se tû‰ili na kaÏ-
dou reprízu. Poznal jsem tam i ostravského rodáka Mí‰u
Matûje, se kter˘m jsme se po nûjaké dobû potkali tady
v Brnû. Hráli jsme asi ãtyfii roky bezmála padesát repríz,
v‰ichni jsme na tom vyrostli. A na základû inscenace
·akalích let jsem od Janusze Klimszy dostal nabídku na
angaÏmá hned po absolvování konzervatofie.
Vzpomínám na v˘borné inscenace Honzy Mikulá‰ka,
s tím jsem dûlal moc rád. Byl jsem ‰Èastn˘, Ïe jsem si
mohl zahrát tfieba Papparazza ve Sladkém Ïivotû nebo
ve Fantomu Morrisvillu. Dobfie se mi s ním dûlá a mám
rád i hudbu, kterou ke sv˘m inscenacím skládá, protoÏe
se hudbû taky tro‰ku vûnuju. Vidûl jsem jeho inscenace
i v jin˘ch divadlech a jeho hudba mû vÏdycky nadchla.
Hrál jsem také v Hadriánovi z fiímsÛ nebo Milou‰e
v Saturninovi. Tam jsem poprvé na jevi‰ti zpíval, i kdyÏ
to bylo je‰tû takové to herecké zpívání. Tím nefiíkám, Ïe
dnes zpívat umím. Vzpomínám si ale, Ïe tehdy jsem mûl
z té jedné písniãky vÏdycky strach. Ale je pravda, Ïe ja-
ko Milou‰ bych mohl celou písniãku promutovat, a nic by
se nestalo.
Tvoje nejvût‰í dosavadní role v Mûstském divadle
byla úloha Alana Stranga v dramatu Equus...
Ano, a jediná obsahová – ne snad záporná, ale nelehká
psychologická role. Do té doby jsem se s niãím takov˘m
nesetkal. Tohle byla první zku‰enost s váÏnûj‰ím, psy-
chologick˘m dramatem a jsem za ni moc rád, protoÏe
práce s reÏisérem ZdeÀkem âernínem byla velmi zají-
mavá a soustfiedûná. A stát na jevi‰ti po boku takov˘ch
hráãÛ, jako je Viktor Skála, je velk˘ záÏitek.
Kde jsi ãerpal inspiraci ke ztvárnûní psychiatrického
pacienta? Hrát nûco takového je asi docela vdûãné,
ale zároveÀ sloÏité.
Mûli jsme pfii zkou‰ení i technick˘ dozor, pana profeso-
ra Mojmíra Svobodu, kter˘ se podobn˘m pacientÛm vû-
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z nás nûco vymyslí, nûco dá a nûco si vezme. S Alanem
mám v˘borné vztahy. Osobnû jsme se nejlíp poznali asi
u zkou‰ení hry Deník krále, kterou jsme dûlali se
Zdenkem Plach˘m – to byla v˘borná práce plná nápa-
dÛ. Gangsterka, která byla v˘borná v tom, Ïe nám reÏi-
sér dal hodnû voln˘ prostor, v‰echny nás bavil tenhleten
Ïánr, kter˘ je v Mûstském divadle ojedinûl˘. Zahrát si
v téhle hfie byl takov˘ bonus.
¤íkal jsi, Ïe vedle divadla dûlá‰ i muziku. Jakou?
Studoval jsem hru na klavír, od ãtyfi let hraju aktivnû. UÏ
ve ‰kolce jsem za drobné úplatky – za bonbóny – hrál
uãitelkám Skákal pes a podobné vûci. TakÏe uÏ tehdy
jsem tím bodoval. Taky jsem jako jedin˘ mohl chodit ze
‰kolky „po o“, kvÛli hodinám klavíru. To byla velká v˘hra.
Do klavíru jsem chodil asi ãtrnáct let, potom uÏ jsem si
hrál jen tak pro sebe. Aãkoliv nejsem Ïádn˘ virtuóz, hra-
ju si rád písniãky, které sly‰ím – jsem pianista-sluchafi.
Teì si hraju písniãky z muzikálÛ, ale kdybych se mûl vû-
novat skladbû, bylo by to nûco na zpÛsob filmové nebo
scénické muziky. Baví mû skládat takové náladové vûci.
Klavír je mÛj odreagovávací, uklidÀovací prostfiedek.
PÛjãím si v divadle nûjakou místnost s klavírem – a Ïe
jich tady je – zavfiu se tam a hraju.
Tfieba by si toho mohl v‰imnout nûjak˘ reÏisér a vy-
uÏít tvÛj talent pfiímo v inscenaci.
VyuÏilo se to zatím jednou, ve Tfiech sestrách, protoÏe
baron Tuzenbach hraje na klavír, dokonce se ve sv˘ch
replikách chlubí, Ïe on jedin˘ v mûsteãku rozumí hudbû.
Tam jsme to vyuÏili, ale samozfiejmû se tomu nedal dát
velik˘ prostor. Vymyslel jsem si tam takovou variaci na
valãík. BohuÏel hned v dal‰í ãásti mého klavírního prelu-
dování ve Tfiech sestrách kladu velk˘ dÛraz na hraní no-
hou, ãímÏ nástroj tak strádá, Ïe uÏ divák ani nepozná,
jestli umím nebo neumím hrát. Pár strun uÏ na to padlo.
Jinak jsem v Ïádné inscenaci nehrál, jen jsem doprová-
zel Martiãku Prokopovou na vyhla‰ování ankety Kfiídla,
hráli jsme spolu písniãku z Markéty Lazarové. Tam to
zjistil i Standa Mo‰a a divil se, koho Ïe si to vzal do an-
gaÏmá.
TakÏe kdybys nebyl hercem, Ïivil by ses jako baro-
v˘ hráã?
To by mi ‰lo, párkrát jsem si to ozkou‰el.
A hrálo by se ti líp sólovû nebo s orchestrem?
Asi sám. Nikdy jsem nehrál s orchestrem ani s kapelou.
Tím, Ïe zatím nezvládám pfii hraní zpívat, vûnuju se spí‰
rozehrání melodie a interpretaci.
Mûl by sis asi k sobû najít nûjakou zpûvaãku.
MoÏná. To by bylo nejlep‰í. AÏ bude více volného ãasu,
udûlám to a vyjedu na turné.

Honza ·mikmátor, foto: jef Kratochvil
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ãásteãnû drÏí i ãinohry. Je to velice zajímav˘ pfiíbûh
a krásná hudba. Se‰la se tam moc dobrá parta a tak e-
motivní zkou‰ení jsem je‰tû nepoznal. Navíc je tam nád-
herná jednoduchá scéna a to, Ïe jsme celou dobu pfií-
tomní na jevi‰ti, udrÏuje pozornost, Ïe se ãlovûk nemÛ-
Ïe ani na chviliãku vûnovat nûãemu jinému a musí se dr-
Ïet pfiíbûhu, sledovat to, co se odehrává pfied ním
a vstoupit do nálady, která tam panuje. Do té doby jsem
nevûdûl, Ïe se takhle dá muzikál dûlat.
První, co jsem na Hudební scénû vidûl, byly âarodûjky
z Eastwicku, a to jsem byl nad‰en˘ z toho, co tady
v‰echno jde udûlat, jak tady umí v‰ichni krásnû zpívat,
tanãit, jakou rychlostí se mûní pfied oãima divákÛ pro-
stfiedí, ve kterém se dûj odehrává, a ty kouzla, no pro-
stû bájo. Proto rád zvu rodinu i na takovéto inscenace
i pfies to, Ïe v nich neúãinkuju.
SvÛj potenciál nejlépe zafiízené a vybavené scény ve
stfiední Evropû Hudební scéna ukázala asi ve hfie
Zdenka Merty a Stanislava Mo‰i Peklo. Tam ses také
mihl.
Ano, tam jsem dûlal malou roliãku. V Pekle jsem vlast-
nû poprvé poznal, co to znamená b˘t swing. Dfiíve jsem
tomu fiíkal jazz a teprve potom jsem pochopil, Ïe je to ji-
n˘ hudební Ïánr. A zjistil jsem, Ïe zaskakovat za v‰ech-
ny kolegy v men‰ích ãinoherních postavách, ktefií zrov-
na nemÛÏou, je dost nároãné.
Pojìme zpût k Probuzení jara. Moric je po Alanu
Strangovi tvou dal‰í psychologicky nároãnou rolí.
Jak se ti hraje?
Moric se mi hraje v˘bornû, mladé postavy jsou mi blíz-
ké. Moric je introvertní kluk, kter˘ je‰tû nemá zku‰enos-
ti, sbírá je a celou dobu jde za sv˘m. Je tam linie s jeho
autoritáfisk˘m otcem, strach z domova – v‰echny tyhle
vûci na nûj dost tlaãí. Není sám se sebou srovnan˘ ve
vûcech lásky, o které v podstatû nic neví. Nevûdomost,
kterou dûti o tûchhle „dospûl˘ch“ vûcech tehdy mûly, je
taky velmi dÛleÏitá, i kdyÏ uÏ dnes není aktuální, proto-
Ïe dneska uÏ v‰ichni v‰echno o v‰em vûdí díky interne-
tu. Ale tehdy dospívající ãlovûk vûdût nemusel, i kdyÏ se
o vûcech lásky touÏil dozvûdût. A díky tomuhle zájmu se
na Morice v‰echno sypalo ve ‰kole i doma, nakonec se
v‰echno tak nakupilo, Ïe jeho sebevraÏda byla vlastnû
jediné fie‰ení. To bylo pfii zkou‰ení zajímavé – vûnovat
se tomu, jak by to vypadalo tehdy. Myslím, Ïe kaÏd˘
z nás byl nûkdy v nûjakém presu, kdy na nûj v‰echno
tlaãí, takÏe jeho motivace je docela pochopitelná. Pfii
sÏívání se s Moricem bylo ale hlavní uvûdomit si tu do-
bu.
Postava je napsaná v podstatû tak, Ïe k sebevraÏdû
spûje od zaãátku.
âetl jsem i pÛvodní Wedekindovu hru, podle které je
muzikál napsan˘, a v ní je v‰echno je‰tû zajímavûj‰í.
V muzikálu samozfiejmû není tolik prostoru pro jednotli-
vé pfiíbûhy, protoÏe se jich tam odehrává mnoho.
Spousta vûcí je obsaÏena v písních, které jsou opravdu
nádherné. Jsou tam krásné, energické protestsongy –
aÏ je mi líto, Ïe v nûkter˘ch nemohu jako Moric spolu
s ostatními bûsnit. Je to jako zrcadlo, které do hledi‰tû
nastavujeme. Opravdu se nedivím divákÛm, Ïe nûkdy
reagují velice emotivnû. Musí to mít velk˘ dopad.
Diváci nejsou pfii Probuzení jara jen v hledi‰ti, ale
nûkolik jich sedí i na jevi‰ti. Jak se ti hraje s lidmi
takhle v bezprostfiední blízkosti?
Pfiiznám se, Ïe nemám moc ãas je vnímat. ProtoÏe na-
jednou je to jen dal‰í stûna, proti které hraju. Diváci
v hledi‰ti i na jevi‰ti sice reagují, ale je tam tak málo ãa-
su, Ïe se ãlovûk musí pekelnû soustfiedit.
V Hello, Dolly! stejnû jako v jin˘ch hrách alternuje‰
s Alanem Novotn˘m. Jaké máte vztahy?
V˘borné. Zrovna v Hello, Dolly! jsme mûli skvûlou spo-
lupráci, protoÏe kaÏd˘ to dûlal po svém. KaÏd˘ máme
tro‰ku jinou vûkovou kategorii, tak jsme si zvolili svou
vlastní cestu, ale pÛjãujeme si fóry a je to fajn. KaÏd˘

S Hanou Holi‰ovou 
v muzikálu 

Probuzení jara, 
reÏie: 

Stanislav Mo‰a
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Du‰an Vitázek
Alena Antalová,
Johana Gazdíková

Hana Holi‰ová Jana Musilová

Radka Coufalová,
Jifií Mach

Igor Ondfiíãek

Alena Antalová
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Primátor mûsta Brna 
Roman Onderka 

a zástupce agentury 
SEPES 

Petr Paulczynski 
pfiedali Igoru Klime‰ovi 

ze spoleãnosti 
„âlovek v tísni“ 
‰ek s vybranou 

finanãní ãástkou.

DOKORAN brezen 2010  22.02.2010 14:54  Stránka 15



DOKONALÁ SVATBA 
ROBINA HAWDONA

BILL: Já jsem chtûl fiíct... já myslím... 
totiÏ myslel jsem, Ïe Tomova nová sleãna...
je vlastnû jiná sleãna... a tudíÏ to není tahle
nová sleãna, která je tady... ale je to sleãna
úplnû... jiná.

Anglick˘ divadelní, televizní a filmov˘
herec Robin Hawdon se narodil
v Newcastlu v roce 1939 a má za sebou
velmi rÛznorodou kariéru. PÛsobil také jako
spisovatel a prosadil se i coby autor diva-

delních her na lond˘nském West Endu,
sám hrál jak v televizních „m˘dlov˘ch ope-
rách“, tak napfiíklad v titulní roli Shakes-
pearova Hamleta, v osmdesát˘ch letech
debutoval i jako divadelní reÏisér ve v˘cho-
doanglickém Theatre Royal Bath. Aãkoliv
napsal více neÏ dvacet úspû‰n˘ch dramat,
pfiedev‰ím komedií, na ãeská jevi‰tû se do-
stala doposud jeho jediná hra Perfect
Wedding. Od roku 1994 se tato tfieskutá ko-
medie objevuje na jevi‰tích celé Evropy
a v bfieznu ji v novém pfiekladu Jana ·ot-
kovského pod názvem Dokonalá svatba
uvede i na‰e divadlo.

Tato mistrnû napsaná souãasná kome-
die si pohrává se situací, která je v mnoha

lidsk˘ch osudech zlomo-
v˘m okamÏikem. Svatební
den b˘vá obvykle spojo-
ván s romantick˘mi pfied-
stavami, nûÏnû rozechvû-
lou nevûstou, py‰nû natû-
‰en˘m Ïenichem a jejich
dojat˘mi rodiãi. „Den D“
Billa a Ráchel, hlavních
postav komedie, mûl b˘t
pfiesnû takov˘, nûco se
ale hned od zaãátku zvrt-
lo. V onen Den se ve sva-
tebním apartmá probouzí
Ïenich vedle dívky, kterou
nepoznává, kterou si ne-
pamatuje, o které ale mÛ-
Ïe zodpovûdnû prohlásit,
Ïe není jeho vyvolenou,

tedy nevûstou. Bill nemá ponûtí, co v noci
provádûl a dívka mu situaci neusnadÀuje,
kdyÏ tvrdí, Ïe se toho dûlo spoustu. Billovi
nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny,
protoÏe za okamÏik se mÛÏe objevit nevûs-
ta. Za vydatné pomoci svûdka Toma a ne-
bohé, do vûci omylem zapletené pokojské
Julie, se kamarádi pokou‰ejí v‰e utajit pfied
nervózní nevûstou Ráchel a její matkou
Dafné, zatímco na radost pijící otec zaãíná
pÛsobit hotelové obsluze mírné komplika-
ce. V‰e se navíc definitivnû zaplete ve chví-
li, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem
strávila noc. V‰e spûje k nevyhnutelné ka-
tastrofû, která se nakonec ukáÏe paradox-
nû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. 

Komedii zámûn, lÏí a nedorozu-
mûní uvádíme v reÏii Stana Slováka,
v kost˘mech Andrey Kuãerové a na
scénû Jaroslava Milfajta. V rolích
„‰Èastn˘ch“ snoubencÛ uvidíte Lenku
Janíkovou a Milana Nûmce, ze zdán-

livû nefie‰iteln˘ch situací jim bude zbûsile
nicménû obûtavû pomáhat vymotat se svû-
dek Tom – Petr ·tûpán a pokojská Julie –
Lucie Zedníãková. Okolnosti se ale ne-
zlep‰ují, kdyÏ se na scénû objevuje dívka
Judy – Hana Holi‰ová, matka nevûsty –
Irena Konvalinová ani fieditel hotelu –
Zdenûk Bure‰. 

Jak v‰echno nakonec dopadne, kdo
spal v jaké posteli a s k˘m, kdo spadl z ba-
rové Ïidle a komu hrozí bolestivé ublíÏení
na tûle tup˘m noÏem na dorty se dozvíte na
premiéfie 27. bfiezna na âinoherní scénû.

KL

P¤IPRAVUJEME

Milan Nûmec a Lenka Janíková
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â I N O H E R N Í  S C É N A

Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA
V meziváleãné PafiíÏi se scházejí umûlci z celého svûta,
mûsto Ïije umûním, ale nenápadnû se mezi bohému a sme-
tánku vkrádá i hrozba druhé svûtové války. Mûstem zní hla-
sy kamelotÛ a umûlci hledají v barech a kabaretech své mú-
zy. Jednou z nich se stává i mladá taneãnice Magdaléna,
která zasáhne do Ïivota hned dvou muÏÛ. Frederik a Marian
byli pfiátelé, neÏ potkali tuto tajemnou, talentovanou a o-
kouzlující Ïenu. Osudy postav se zamotávají, hrdinové hle-
dají své místo na zemi, pokou‰ejí se jít za splnûním sv˘ch
snÛ. Autorsk˘ muzikál Zdenka Merty a Zory Jandové roze-
hrává pfiíbûh o lásce, o umûní a o hledání sebe sama v rych-
l˘ch stfiizích, retrospektivních vzpomínkov˘ch v˘jevech a vi-
zuálnû pÛsobiv˘ch obrazech. V romantickém pfiíbûhu se
znaãnou dávkou sarkasmu a nadhledu oÏívají obrazy, barvy
a koneãnû i opravdová Múza pfiipravená políbit svého u-
mûlce. 
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáfi nebo Martin Havelka, Petr Gazdík nebo Luká‰
Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Zora Jandová, Ladislav
Koláfi nebo Jan Mazák, SoÀa Jányová nebo Pavla
Vitázková a dal‰í.

Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající víno
a skvûlé s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je Francie zemí,
která rodí i znamenité komedie. Pierre Brochant má s pfiá-
teli podivuhodn˘ zvyk. KaÏd˘ t˘den pozvou na veãefii nûja-
kého prostého, respektive hloupého ãlovûka a cel˘ veãer se
potom baví na úãet tohoto „blbce, tupce, osla“, aniÏ by do-
tyãn˘ vûdûl, Ïe se mu spoleãnost vysmívá. Dal‰ím takov˘m
obûtním beránkem mûl b˘t i Francois Pignon, jehoÏ nejvût-
‰í zábavou je stavût modely rÛzn˘ch budov ze sirek.
Obvykl˘ veãírek se ov‰em nekoná. Situace se podle pravi-
del situaãní komedie zamotává, kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena,
Ïe jej opou‰tí. Na pomoc ne‰Èastnému manÏelovi zÛstává
pouze jednoduch˘ Francois, jehoÏ vinou se do dûje pfiiplete
spirituálnû ‰ílená milenka, ‰kodolib˘ (ne)pfiítel a dokonce
kontrolor daÀového úfiadu. Mistrnû vybudovaná zápletka
s jiskrn˘mi dialogy pochází z pera francouzského autora
Francise Vebera, kter˘ je znám˘ i jako filmov˘ autor a reÏi-
sér. Tuto komedii plnou omylÛ, nedorozumûní, gagÛ a vá‰ní
s mravoliãn˘m koncem uvedeme v reÏii ZdeÀka âernína.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Luká‰ Hejlík, Jana Glocová, Patrik
Bofieck˘, Alan Novotn˘, Pavla Vitázková, Martin Havelka.

William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií
lásky, pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poe-
tiky. B˘vá oznaãována jako komedie slavnostního veselí ãi
komedie masopustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrácen˘ svût.
Ve‰keré to tfie‰tûní se samozfiejmû toãí kolem lásky. Z toli-
ka pfieludÛ je Ïiva láska, Ïe sama je sv˘m vlastním pfielu-
dem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏence Violu a Sebastiana.
Viola pfiijímá v chlapeckém pfievleku pod jménem Cesario
sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského, a zamiluje se do
nûho. Ten v‰ak miluje bohatou a krásnou hrabûnku Olivii.
Vy‰le k ní jako svého posla lásky Cesaria a Olivie zahofií
láskou k mladému zprostfiedkovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se
na scénû objeví Sebastian, a Olivie, pokládajíc ho za
Cesaria, s ním uzavfie tajn˘ sÀatek. Romantick˘ pfiíbûh se
proplétá s pásmem komick˘m, jehoÏ protagonisty jsou sir
Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c, jeho kumpán rytífi Ondfiej
Tfiasofiitka a hrabûnãina komorná Marie. V‰ichni tfii jsou
strÛjci neplechy na zap‰klém puritánovi Malvoliovi, správci

Oliviina panství: podvrÏen˘m listem jej pfiesvûdãí, Ïe ho pÛ-
vabná hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní kome-
die pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfievlekÛ,
soubojÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích,
kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem"
o prchavém mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém ne-
ãase. Veãer tfiíkrálov˘ tedy pfiiná‰í pro kaÏdého nûco; zále-
Ïí na nás, chceme-li se na lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi
br˘lemi, nebo skrze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák                                                          
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo
Hana Kováfiíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena
Konvalinová, Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka,
Zdenûk Junák, Lenka Janíková, Veronika Poláãková, Patrik
Bofieck˘, Michal Isteník a dal‰í.

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

Georges Feydeau: BROUK V HLAVù
Nejhranûj‰í hra francouzského dramatika Georgese
Feydeaua, rozpustilá fra‰ka Brouk v hlavû, patfií nejen k vr-
cholÛm tvorby samotného autora, ale je zároveÀ shrnutím
v‰eho, co francouzské divadlo od doby Molièrovy tvorby do-
sáhlo. V tomto povedeném kousku není o zábavu nouze:
námûtem hry je vûc velice choulostivá - manÏelské selhání.
S ironií, vtipem a ‰armem je rozehrán  jednoduch˘ pfiíbûh
o domnûlé nevûfie v hodinovém hot˘lku U galantní koãiãky,
do kterého jsou postupnû zatahovány v‰echny postavy hry.
Bláznivá komedie je plná zcela neuvûfiitelnû vystavûn˘ch
humorn˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimofiádnû tempe-
ramentní inscenace, která je u divákÛ natolik populární, Ïe
se na repertoáru Mûstského divadla Brno drÏí více jak tfii-
náct let, stojí na hereck˘ch schopnostech v‰ech úãinkují-
cích.
ReÏie, úprava a choreografie: Gustav Skála
Hrají: Jifií Dvofiák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláfi, Zdena Herfortová,
Josef Jurásek, Karel Mi‰urec, Mária Lalková, Robert Jícha
nebo Tomá‰ Sagher, Zdenûk Junák, Eva Gorãicová,
Marcela Dürrová, Jan Kuãera a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o u-
vádûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozfiej-
mû cítí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudeb-
ního - muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patfií i dí-
lo skladatele Jerryho Hermana a libretisty a textafie
Michaela Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména -
Hello, Dolly! Dílo, které po své newyorské premiéfie v roce
1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební a-
daptací divadelní hry Thorntona Wildera „Dohazovaãka“, je-
jíÏ pfiedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna
Nepomuka Nestroye „A jde se fiádit“, jejíÏ pfiedlohou zase

17
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pondûlí Zdenek Merta, Zora Jandová
19.30 Nahá múza
úter˘ Zdenek Merta, Zora Jandová AB2
19.30 Nahá múza
stfieda Zdenek Merta, Zora Jandová AB3
19.30 Nahá múza
ãtvrtek Zdenek Merta, Zora Jandová AB4
19.30 Nahá múza
pátek Zdenek Merta, Zora Jandová AB5
19.30 Nahá múza
sobota Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘
úter˘ Francis Veber A2 
19.30 Blbec k veãefii
ãtvrtek Francis Veber C4 
19.30 Blbec k veãefii
pátek Francis Veber zakoupeno
18.00 Blbec k veãefii
sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Francis Veber A4 
19.30 Blbec k veãefii
pátek Francis Veber A5 
19.30 Blbec k veãefii
sobota Georges Feydeau
18.00 Brouk v hlavû
nedûle Georges Feydeau
18.00 Brouk v hlavû
pátek Robin Hawdon vefiejná generálka 
14.00 Dokonalá svatba
pátek Robin Hawdon E5
19.30 Dokonalá svatba
sobota Robin Hawdon premiéra, P
19.30 Dokonalá svatba
nedûle Robin Hawdon premiéra
19.30 Dokonalá svatba
pondûlí Robin Hawdon A1
19.30 Dokonalá svatba

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.

11.3.
12.3.
15.3.
16.3.
17.3.
19.3.
20.3.
21.3.
30.3.
31.3.

pondûlí Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
úter˘ Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
pátek Jerry Herman, Michael Stewart C5/E5
19.30 Hello, Dolly!
sobota Jerry Herman, Michael Stewart A6/AB6 
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
18.00 Hello, Dolly!
pondûlí Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
pátek S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
pondûlí J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
úter˘ J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
stfieda J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
stfieda K. Gärtner, E. Bryll derniéra 
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
8.3.
9.3.

11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
26.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.

ZÁJEZDY: 10. bfiezna hostuje MdB s komedií Vrátila 
se jednou v noci v Bratislavû, od tohoto data zaãíná
rovnûÏ turné s muzikálem Jesus Christ Superstar 
v Nûmecku.

Robin Hawdon âinoherní scéna
DOKONALÁ SVATBA
tfieskutá komedie
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací, kdy se
lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe napsan˘ch
komedií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel
se budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í. I Tom, BillÛv svû-
dek, se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í. A krásné svatební a-
partmá je pronajato... JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probu-
dí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si
nepamatuje a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo –
a dívka fiíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do kou-
pelny a za vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci o-
mylem zapletené pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pfied ne-
vûstou a její matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛ-
sobit hotelové obsluze mírné komplikace. V‰e se navíc defini-
tivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem
strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní
spûje k nevyhnutelné katastrofû, která se nakonec ukáÏe pa-
radoxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná klasická si-
tuaãní komedie zku‰eného britského dramatika Robina
Hawdona obletûla od své premiéry v roce 1994 jevi‰tû celé
Evropy... 
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana
Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk
Bure‰.

Veãer tfiíkrálov˘
reÏie: Roman Polák
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ãtvrtek A. P. âechov X2010
19.30 Tfii sestry
pátek A. P. âechov T2010
19.30 Tfii sestry
sobota A. P. âechov Z2010
19.30 Tfii sestry
úter˘ Robin Hawdon C2
19.30 Dokonalá svatba
stfieda Robin Hawdon A3
19.30 Dokonalá svatba
ãtvrtek Robin Hawdon zakoupeno
11.00 Dokonalá svatba
ãtvrtek Robin Hawdon C4
19.30 Dokonalá svatba
sobota Robin Hawdon AB6
19.30 Dokonalá svatba
nedûle Robin Hawdon D
19.30 Dokonalá svatba
pondûlí Robin Hawdon AB1
19.30 Dokonalá svatba
úter˘ Francis Veber AB2 
19.30 Blbec k veãefii
stfieda Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
ãtvrtek Francis Veber AB4 
19.30 Blbec k veãefii
pátek Robin Hawdon AB5
19.30 Dokonalá svatba
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
pondûlí Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
úter˘ Robin Hawdon A2
19.30 Dokonalá svatba
stfieda Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
ãtvrtek Robin Hawdon A4
19.30 Dokonalá svatba
pátek Francis Veber E5 
19.30 Blbec k veãefii
nedûle Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí Francis Veber zakoupeno 
18.30 Blbec k veãefii
úter˘ Zdenek Merta, Zora Jandová E2
19.30 Nahá múza
stfieda Zdenek Merta, Zora Jandová
19.30 Nahá múza
ãtvrtek Zdenek Merta, Zora Jandová
19.30 Nahá múza
pátek Zdenek Merta, Zora Jandová C5
19.30 Nahá múza

16.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

pátek Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek vefi. generálka
14.00 Ptákoviny podle Aristofana
pátek Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek C5/E5
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
sobota Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek A6/AB6
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
nedûle Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek D/E7
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
pondûlí Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek A1/AB1
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
úter˘ Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek C2/E2
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
stfieda Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek A3/AB3
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
ãtvrtek Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek C4
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
pátek Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek A5/AB5
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
sobota Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek premiéra, P
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
nedûle Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek
18.00 Ptákoviny podle Aristofana
úter˘ Jean Michel Pilc Trio (FRA/RUS/USA), George Duke Band (USA)
19.30 JAZZFESTBRNO 2010 - slavnostní galakoncert jazzov˘ch hvûzd
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart zakoupeno 
18.00 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
pátek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!

1.4.
2.4.
3.4.
6.4.
7.4.
8.4.
8.4.

10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
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Aristofanés, Zdenek Merta, Jifií Îáãek     Hudební scéna
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
politicko satirick˘ muzikál / nová verze
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu tnout
do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãen-
sk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praotcem
v‰ech satirikÛ. PfiestoÏe jsou jeho hry témûfi 2400 let staré,
jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiãnosti  stále inspirující.
Zfiejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âechách je
pfiepis "PtákÛ" básníka Jifiího Îáãka "Ptákoviny podle
Aristofana", jeden z ojedinûl˘ch poãinÛ ãeského satirického di-
vadla 80. let. Îáãek svou znaãnû volnou adaptaci
Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy komentoval vûtou: „Na pfiípadnou
námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu odpovûdût
protinámitkou, Ïe i  svût se od Aristofanov˘ch dob ponûkud
zmûnil.“ Jde o text, kter˘ má pro Mûstské divadlo takfiíkajíc
historick˘ v˘znam – pfii jeho inscenaci se v tûsnû pfiedrevo-
luãním Národním divadle poprvé se‰li reÏisér Stanislav Mo‰a
a hudební skladatel Zdenek Merta. Nyní se k patfiiãnû aktuali-
zovanému a revidovanému textu vracejí, aby se opût pokusil
(Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové ta‰kafiice s její Ïivel-
nou hravostí, plebejskou neuctivostí a humornou nadsázkou.“
NeboÈ: „Staré se tváfií jako nové, /coÏ mûní leda kolorit./
VÏdycky se sãuchnou vyÏírkové/ a usadí se u koryt!“ 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav Gajdo‰ ne-
bo Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel Mi‰urec, Ján
Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo
Tereza Martinková, Libu‰e Barto‰ková nebo Martina
Severová, Jifií Mach nebo Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina, Svetlana Slováková, Ivana
Skálová nebo Pavla Vitázková, Zdena Herfortová nebo
Markéta Sedláãková, Jan Apolenáfi nebo Ladislav Koláfi, Igor
Ondfiíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák
nebo Erik Pardus, Luká‰ Vlãek, Mária Lalková, Vojtûch
Blahuta nebo Eva Jedliãková a dal‰í. 

ZÁJEZDY: 9. dubna hostuje MdB s inscenací V jámû
lvové v Bratislavû, 11. dubna s Muzikály z Broadwaye
v âeské Tfiebové a 26. dubna s muzikálem My Fair
Lady (ze ZelÀáku) ve Znojmû.
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byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda „Dobfie stráven˘
den“ (geneze námûtu byla tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ
se jedná o tak vzru‰ující téma!). Kdo muzikál nezná, tomu
pfiipomínáme: Jedná se o pfiíbûh podnikavé zprostfiedkova-
telky sÀatkÛ na newyorském pfiedmûstí – dohazovaãky
Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka ne-
chává pro sebe a kouzlem své osobnosti dokáÏe mrzout-
ského starého mládence Horáce Vandergeldera nakonec
zmûnit i proti jeho vÛli v galantního a milujícího muÏe. Ú-
stfiední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udû-
lal sv˘m osobit˘m „chraplav˘m“ hlasem aÏ Louis
Armstrong. Filmové zpracování zajistilo muzikálu nesmrtel-
nou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, choreograf
a reÏisér Gene Kelly natoãil film s Barbrou Streisandovou
a Waltrem Matthauem v hlavních rolích. Od své premiéry se
tento muzikál hrál na Broadwayi do roku 1970 a dosáhl fan-
tastického poãtu 2844 repríz. 

ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor Ondfiíãek
nebo Petr ·tûpán, Hana Kováfiíková nebo Marta
Prokopová, Radek Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘,
Jakub Przebinda nebo Ale‰ Slanina, Vojtûch Blahuta nebo
Alan Novotn˘, Lenka Janíková nebo Ivana Skálová, Mária
Lalková nebo Tereza Martinková, Zdena Herfortová nebo
Kvûtoslava Ondráková, Jifiina Prok‰ová, Karel Jansk˘,
Karel Mi‰urec nebo Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Steven Sater, Duncan Sheik: PROBUZENÍ JARA
Pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. století na motivy
hry Franka Wedekinda v adaptaci Stevena Satera
a Duncana Sheika nab˘vá naprosto souãasn˘ charakter
a jeho poselství je alarmující. Stále Ïivé mezigeneraãní pro-
blémy mezi rodiãi a dûtmi, mezi dûtmi a uãiteli ad. - osobní
ambice, touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, neinformo-
vanost, naivita, pokrytectví, vzájemné nepochopení, pfied-
sudky, malomû‰Èáctví - to v‰e, vãetnû sexuality a prvních e-
rotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou, nekompromis-
ností a pfiirozeností mlad˘m lidem vlastní. Probuzení jara
(Spring Awakening) mûlo off-broadwayskou premiéru v ãer-
venci roku 2006 v New Yorku, aby uÏ od 10. prosince téhoÏ
roku putovalo pfiímo na Broadway, do divadla Eugena
O’Neilla. Dílo získalo 11 nominací na prestiÏní ocenûní TO-
NY, z nichÏ dostalo 8 za nejlep‰í muzikál, reÏii, hudbu, hlav-
ního protagonistu aj. „Jednou za generaci, máme-li ‰tûstí,
se neoãekávanû objeví nov˘ muzikál, kter˘ v‰e zmûní. To je
to vzru‰ující na úspûchu uvedení Procitnutí jara“ (New York
Observer).
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Ondfiej Bábor, Vojtûch Blahuta nebo
Luká‰ Janota, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Radek
Novotn˘ nebo Vladimír ¤ezáã, Jakub Przebinda nebo
Luká‰ Vlãek, Tomá‰ Novotn˘ nebo Viktor Polá‰ek nebo
Ale‰ Slanina, Svetlana Slováková nebo Ivana Skálová,
SoÀa Jányová nebo Tereza Martinková, Hana Holi‰ová ne-
bo Michaela Horká, Irena Konvalinová nebo Jana Musilová,
Zdenûk Junák nebo Milan Nûmec a dal‰í. 
Vhodné pro mládeÏ od patnácti let.

Jevgenij Doga, Emil Loteanu: CIKÁNI JDOU DO NEBE       
Hudebnû dramatická balada o vûãné lidské touze, vá‰nivé
lásce, o svobodû a lidské p˘‰e. Na poãátku tohoto v˘jimeã-
ného muzikálu je film reÏiséra a scenáristy Emila Loteanu
z roku 1976 se strhujícími melodiemi skladatele Jevgenije
Dogy. V na‰em souãasném civilizovaném svûtû, ve kterém
obvykle vítûzí rozum nad city, se jeví hrdostí a p˘chou napl-
nûn˘ tragick˘ pfiíbûh lásky cikánského zlodûje koní Lujko
Zobara a krásné Rady jako nesmysln˘ a nepochopiteln˘.
Pfiesto v‰ak v‰ichni, ktefií se u této inscenace kdy ocitli, vní-
mají podvûdomû, Ïe jedinû takto je to správnû, Ïe prostû

musí ãlovûk touÏící po svobodû podlehnout na prvém místû
svému citu a neptat se po zisku, po v˘hodách. Láska a pak
uÏ nic… ãest a pak uÏ nic… známe to je‰tû? A to v‰e v u-
hranãivém prostfiedí romského etnika. V inscenaci plné str-
hujících cikánsk˘ch písní, divoké energie tancÛ i zvlá‰tního
poetického stylu vyprávûní. 
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka nebo Stanislav Slovák nebo Petr
·tûpán, Jitka âvanãarová nebo SoÀa Jányová nebo Ivana
VaÀková, Zdenûk Junák nebo Ladislav Lakom˘, Jifií Hork˘
nebo Milan Horsk˘, Ladislav Koláfi nebo Marian Slovák,
Pavel Kunert nebo Ladislav Mareãek, Jan Apolenáfi nebo
Alan Novotn˘, Mária Lalková, Hana Kovafiíková nebo Pavla
Vitázková nebo Monika Svûtnicová, Ján Jackuliak nebo
Du‰an Vitázek, Rastislav Gajdo‰ nebo Luká‰ Vlãek, Oldfiich
Smysl nebo Jakub Uliãník, Michal ·ebek nebo Karel
·karka, Igor Ondfiíãek nebo Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰
nebo Zdenûk âernín, Luká‰ Hejlík, Josef Jurásek nebo
Karel Mi‰urec, Patrik Bofieck˘ nebo Robert Jícha a dal‰í.

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ 
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny
matky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která ne-
dokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemfie
i Král, je jí mladá Snûhurka vydána zcela na milost a nemi-
lost. Pfied smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa.
Na konci této strastiplné pouti na‰tûstí stojí útuln˘ domeãek
se sedmi post˘lkami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala,
jedna pro Dfiímala, jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína,
jedna pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ru-
ky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud malé. Ov‰em
Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se podafiilo uniknout jejím
spádÛm a rozhodne se jí zbavit sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû inspirová-
ni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvofií hudeb-
ní skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·ot-
kovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororo-
vého napûtí, ztfie‰tûného humoru i pohádkové laskavosti.
V‰e samozfiejmû kofienûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãka-
mi. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ má v‰echny pfiedpoklady b˘t
pfiíjemn˘m pfiedstavením, nabízejícím dostatek radosti i po-
tû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou
rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Jan Apolenáfi nebo Milan Nûmec,
Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰
Slanina, Ladislav Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jifií Mach nebo
Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Robert
Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jifií
Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘
a dal‰í. 

Katarzyna Gaertner, Ernest Bryll: 
JÁNO·ÍK, ANEB NA SKLE MALOVANÉ
Svûtová premiéra hry polsk˘ch autorÛ, básníka a dramatika
Ernesta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gaertner se
uskuteãnila v roce 1970 ve var‰avském Polském divadle.
Pfiíbûh legendárního zbojníka Juraje Jáno‰íka je autory citli-
vû pfieveden ve vzácn˘ hudebnû-dramatick˘ tvar pln˘ bás-
nické obrazotvornosti a laskavû-humorné stylizace lidového
divadla. Nápadit˘m pouÏitím symbolick˘ch postav lidov˘ch
her, jak˘mi jsou Andûl, âert a Smrt, se tento muzikál stává
ojedinûl˘m a divácky nesmírnû atraktivním jevi‰tním dílem.
Dominující sloÏkou Na skle malovaného jsou v‰ak kompozi-
ce Katarzyny Gaertner v jazz-rockovém stylu.  Kombinací
podmaniv˘ch melodií a lidov˘ch nápûvÛ s nápadit˘m jazz-
rockov˘m pozadím se tento muzikál nesmazatelnû zapsal
do dûjin hudebního divadla. Jen na Nové scénû v Bratislavû
se hrál nepfietrÏitû v hlavní roli s Michalem Doãolomansk˘m
od fiíjna 1974 aÏ do roku 2004 celkem 650x!  
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Du‰an Vitázek, Petr Gazdík, Petr ·mifiák, Mária
Lalková, Zdenûk Junák, Ladislav Koláfi, Erik Pardus, Tomá‰
Sagher, Hana Holi‰ová, Marta Prokopová, Pavla Vitázková,
Eva Jedliãková, Jan Apolenáfi, Pavel Kunert a dal‰í.

HRAJEME

DOKORAN brezen 2010  22.02.2010 14:54  Stránka 20



Kvûtiny 
pro jubilanta

PAVLA KUNERTA
v benefiãním
pfiedstavení
T¤I SESTRY,

reÏie: 
Stanislav Mo‰a

Eva Jelínková, Mirka Koláfiová, Ladislav Koláfi Lubomír Spáãil

ManÏelé Mi‰urcovi Karel Mi‰urec a Zdenûk Bure‰

Franti‰ek Horáãek, Tomá‰ Steiner, 
Karel Mi‰urec s chotí

Jifií Dvofiák s Pavlem Kunertem a jeho Ïenou
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Markéta Sedláãková, Stano Slovák s maminkou Se sv˘m principálem Stanislavem Mo‰ou

S Erikem Pardusem S dcerou a vnuãkou

Stanislav Mo‰a, Michal Nevûãn˘, Zdenûk Junák Jan Mazák, Lucie Zedníãková, Petr ·tûpán

Standing ovation 
pro Pavla Kunerta
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VáÏen˘ pane Postráneck˘, jste preziden-
tem Herecké asociace. Jaké to vlastnû je,
b˘t dnes u nás prezidentem? 
Obávám se, Ïe jsem jedin˘m prezidentem
v âechách, kter˘ svou ãinnost provozuje, o-

statnû jako v‰ichni v prezidiu Herecké 
asociace, zcela bezúplatnû. Rád bych své
veslo zanechal v rukou nezasvûcence, jen
kde se ho nadít. MÛj hereck˘ lid Ïehrá na
stále se hor‰ící pomûry, zatímco zfiizovatelé
a v˘robci vûdí je‰tû o mnoha ãím dál rafino-
vanûj‰ích ‰ancích k útisku. 

Herecká asociace je v˘znamnou
profesní organizací. MÛÏete struã-
nû popsat její historii a dÛvody,
které vedly k jejímu vzniku? 
Letos oslaví HA dvacet let od svého
vzniku. UÏ jenom já jsem ve vedení
organizace od samého poãátku.
SnaÏili jsme se vytvofiit ekvivalent
k obdobn˘m organizacím, které fun-
gují prakticky v celém demokratickém
svûtû. Tam kde se oãekává podíl na
zisku se to bez nûjak˘ch závazn˘ch
pravidel vÏdy hrozí zvrhnout v prach-
sprostou krádeÏ.
Co se za roky pÛsobení Herecké a-
sociace podafiilo pro hereckou
profesi a herce jako takové zlep‰it
– a co naopak je‰tû na své zlep‰e-
ní ãeká? 
Pfiivedli jsme na svût Intergram, ko-
lektivní smlouvy s âT a âRo, Svaz
v˘konn˘ch umûlcÛ, v nadaci Îivot u-
mûlce, Senior klub a neposlední fiadû
Thálii. Rádi bychom dosáhli povin-
nosti respektování kolektivních do-
hod, jako podmínky k udílení provo-
zovacích licencí pro novû vznikající
televizní stanice.
Které záleÏitosti souãasného ães-
kého divadla povaÏuje Herecká a-
sociace za nejdÛleÏitûj‰í? 
Vyladit souãinnost se stávajícími di-
vadelními managementy a vytvofiit
právní v˘chodiska i pro umûlce na

volné noze, kter˘ch vydatnû pfiib˘vá.
A co povaÏujete v divadle za nejdÛleÏitûj-
‰í Vy osobnû? 
Trefeného diváka.
Divadlo je povaÏováno za pevnou sou-

ãást kultury kaÏdého evropského
státu. Jste spokojen s postavením,
jaké zaujímá divadlo a dramatické u-
mûní u nás? Jak si v tomto ohledu
stojíme ve srovnání s okolními státy?
To srovnání je naprosto skliãující, stejnû

jako postavení kultury vÛbec. Dvacet let usi-
lujeme zcela bezv˘slednû o 1 % z rozpoãtu.
Je zázrak, co v‰e tu dokáÏeme vyproduko-
vat vlastnû v krajní nouzi. Kulturní ãinitelé
zfiejmû nejsou dostateãnû poãetnou voliã-
skou skupinou. 
Herecká asociace kaÏdoroãnû udûluje

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

VÁCLAV
POSTRÁNECK¯

HOST DO DOMU
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Rozhodnû rozhoduje
jen v˘kon na jevi‰ti.
Musí b˘t pozoruhodn˘.
A kdo herce na Cenu
Thálie nominuje? 
Nejpozoruhodnûj‰í v˘-
kony musí vidût vût‰ina
ãlenÛ odborn˘ch komisí
(nejlépe v‰ichni), ktefií
vyberou deset nejlep-
‰ích a pohádají se (nû-
kdy) o tfii nominované.
Nominované v˘kony
zhlédnou ãlenové kole-
gia a v den udílení pfii-
dûlí hlasy sv˘m favori-
tÛm. V˘sledek je notáfi-
sky ovûfien a poslán na
jevi‰tû Národního diva-
dla k vyhlá‰ení.
V leto‰ním roce vzbu-
dila v divadelních kru-
zích diskuzi skuteã-
nost, Ïe byli v pomûr-

nû znaãné mífie na Cenu Thálie nomino-
váni také herci, ktefií úãinkují v obnove-
n˘ch inscenacích. To byly nové divadelní
premiéry uplynulého roku tak slabé? 
Cena Thálie se udûluje za interpretaci, niko-
li za inscenace.
Mûstské divadlo Brno má v aktuálním klá-

Ceny Thálie, které jsou na‰ím nejprestiÏ-
nûj‰ím ocenûním v oblasti tzv. klasického
divadla. Kdy a jak toto ocenûní vlastnû
vzniklo a k jakému úãelu má pfiedev‰ím
slouÏit? 
Leto‰ní Thálie bude sedmnáctá. Má mimo 
jiné kompenzovat vlaÏn˘ zájem státu na
podmínkách, ve kter˘ch
u nás umûní vzniká a zv˘-
‰it jeho spoleãenskou pre-
stiÏ.
Inspirovali jste se pfii 
ustanovování této ceny
v zahraniãí - anebo jde
o ryze ãesk˘ projekt?
Domnívám se, Ïe Thálie
je naprosto ojedinûlá
a závidûjí nám ji i ty nej-
star‰í a nejvyladûnûj‰í
profesní organizace.
Musela Cena Thálie
o své místo na slunci
bojovat, nebo bylo její
zrození provázeno v‰e-
obecn˘m pfiijetím a nad-
‰en˘m potleskem diva-
delníkÛ? 
Ani jedno ani druhé.
Nejde nám o ‰oky Ïádné-
ho druhu.
Jak vlastnû probíhá roz-
hodování o vítûzích v jed-
notliv˘ch kategoriích?

24

Václav Havel, 
Václav Postráneck˘ 

a Lubomír Lipsk˘

Václav Postráneck˘ 
a Tomá‰ Töpffer
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ní o Cenu Thálie své Ïelízko v ohni – jako
ostatnû témûfi kaÏd˘ rok.  Letos byl v ka-
tegorii muzikálu nominován Petr Gazdík
za roli Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci.
Jeho „rivalem“ bude Daniel HÛlka nomi-
novan˘ za roli Draculy ve stejnojmenné
obnovené inscenaci. Tipnete si, jak hla-
sování poroty dopadne?
CoÏ o to, tipnu si, ale vám
to nevyzvoním.  
Bûhem své úspû‰né he-
recké kariéry jste pro‰el
také Brnem. Jak na tuto
dobu vzpomínáte? 
Vdûãnû. Byla to má hodnû
‰Èastná léta.
âlenové souboru Mûst-
ského divadla Brno jsou
drÏiteli jiÏ 8 Cen Thálie
a na dal‰ích 9 byli nomi-
nováni. Co byste soubo-
ru MdB popfiál do bu-
doucna?
Je‰tû hromadu cen, i kdyÏ
se vlastnû dobré divadlo
kvÛli nim nedûlá. Dûlá se
proto, Ïe ho nûkdo potfie-
buje. A nám má jít o to, 
abychom ho divákÛm udû-
lali co nejnávykovûj‰í.
MÛÏeme se tû‰it, Ïe Vás

v blízké dobû uvidíme na divadelním je-
vi‰ti nebo na filmovém plátnû v nûjaké
novince? 
Ano, ano. Tû‰te se.
Dûkuji Vám za rozhovor.

Ladislav St˘blo, foto: jef Kratochvil
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Radka Coufalová 
a Petr ·tûpán Thálie

Václav Postráneck˘,
Jifií Hubaã, 
Stanislav Mo‰a
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ROK, KTER¯ NEP¤INESL 
ÎÁDNÉ P¤ELOMOVÉ UDÁLOSTI

Rok, kter˘ právû konãí, nebyl pro divadla nijak
v˘jimeãn˘. Zrodila se fiada inscenací, dobr˘ch, lep-
‰ích i mizern˘ch, na rozdíl od roku 2008, kdy spat-
fiila svûtlo svûta nová hra Václava Havla, se tento-
krát Ïádná podobná událost nekonala.

Prvenství mezi muzikálov˘mi scénami si stále
udrÏuje Mûstské divadlo Brno, mj. leto‰ní inscena-
cí BídníkÛ ãi pozoruhodnou muzikálovou adaptací
Wedekindova Probuzení jara.

Radmila Hrdinová, Právo, 28. 12. 2009

PROTESTMUZIKÁL O PROBUZENÍ SEXU
Mûstské divadlo Brno má mezi domácími mu-

zikálov˘mi scénami zvlá‰tní postavení, dané nûko-

lika faktory. AÈ uÏ je to trvalá snaha o soudobou
tvorbu, systematická v˘chova souboru, kter˘ kro-
mû muzikálu zvládá dobfie i ãinohru, ãi skuteãnost,
Ïe Stanislav Mo‰a dokázal se sv˘m souborem pro-
niknout na evropsk˘ trh v konkurenceschopné kva-
litû, v neposlední fiadû i nová budova Hudební scé-
ny a trval˘ zájem brnûnského publika.

Pfiitom dramaturgie nehladí diváky rozhodnû
jen po srsti, ale usiluje o vyhledávání aktuálních
a citliv˘ch témat. V záplavû bezkoncepãních Kleo-
pater, Mon Lis, Angelik, GolemÛ, DraculÛ, Kudy-
kamÛ, Kladiv na ãarodûjnice, Dûtí ráje apod. je to
nikoli nev˘znamné konstatování.

Posledním ziskem brnûnské scény je muzikál
Probuzení jara (Spring Awakening), kter˘ se popr-
vé objevil na jevi‰ti Atlantic Theatre Company na
Off-Broadway v bfieznu 2006 a téhoÏ roku v pro-
sinci dobyl Broadway, kde se hrál 888krát a poté se
rozlétl po svûtû ovûnãen osmi prestiÏními cenami
Tony. Vznikl podle stejnojmenné hry Franka We-
dekinda, u nás pfiekládané jako Procitnutí jara, jeÏ
v roce 1891 ‰okovala otevfien˘m obviÀujícím po-
jmenováním mû‰Èácké prudérnosti a fale‰né morál-
ky, vytváfiející nepfiekonatelnou bariéru mezi rodiãi
a jejich dûtmi, dospívajícími do vûku, kdy hledají
pouãení o sexualitû – téma, které Wedekindova
spoleãnost zafiadila mezi pfiísná tabu. Hra vy‰la tis-
kem, ale pro jevi‰tû byla cenzurou zakázána.
Poprvé ji uvedl v roce 1906 Max Reinhardt v Berlí-
nû, a to s fiadou zásadních cenzurních ‰krtÛ. První
uvedení pÛvodní Wedekindovy verze se konalo po
více neÏ tfiiceti letech od vzniku hry, v roce 1924
v DráÏìanech.

Muzikál Stevena Satera (text) a Duncana
Sheika (hudba) objevuje Wedekinda pro diváky 21.
století. V kaÏdé, i té nejpouãenûj‰í generaci, se tee-
nagefii pot˘kají s probuzenou sexualitou a pfiiroze-
nou revoltou vÛãi rodiãÛm a uãitelÛm, zvlá‰tû kdyÏ
nenacházejí u tûch, ktefií by jim na jejich otázky mû-
li odpovídat, patfiiãné pochopení. Saterovo libreto
zachovává posloupnost Wedekindova textu, roz-
tfií‰tûného mezi jednotlivé pfiíbûhy a slévajícího se
v téma nemoÏnosti komunikace a mezigeneraãní-

ho neporozumûní. Pohrává si se zasazením dûje
do konce 19. století, ale zároveÀ nechává prostor
pro ryze soudobé vyznûní. Jedin˘m zásadním kro-
kem je ‰krt Zakukleného pána, kter˘ v závûru
Wedekindovy hry odvádí Melchiora Gábora ze
hfibitova (snad k nadûji nového Ïivota, snad do jiné
dimenze vûãnosti) a jeho nahrazení postavou
Wendly, která se na hfibitovû pfiipojuje k Moricovi
jako apel mrtv˘ch na Ïivé, aby nevzdávali generaã-
ní boj. A samozfiejmû autofii v nûkter˘ch momen-
tech pfiitvrzují – Martu její otec nejen bije, ale pfie-
dev‰ím zneuÏívá. Postavy dospûl˘ch zkoncentro-
vali autofii do jediné dvojice, která hraje v‰echny ot-
ce a uãitele na jedné a matky a uãitelky na druhé
stranû, ãímÏ se jejich postavení stává zev‰eobec-
Àujícím generaãním znakem. Jinak citlivû ponechá-

vají náznaky v‰ech témat, která Wedekind
s jasnozfiivou otevfieností pojmenoval, vãet-
nû tabuizované homosexuality, ‰ikany, taj-
n˘ch potratÛ a dal‰ích, bohuÏel ani dnes ni-
koli vyfie‰en˘ch záleÏitostí. Hlas teenagerÛ,
kter˘ se u Wedekinda koncentruje do intim-
ních dialogÛ a monologÛ, nab˘vá zde na sí-

le formou protestsongÛ, které v jazzrockové nalé-
havosti a drsnosti Sheikovy hudby ústí do konsta-
tování, Ïe Ïivot zdá se b˘t totální shit. Pro brnûn-
skou scénu pfieloÏil libreto i písÀové texty Jifií
Josek. Jeho text zní z úst mlad˘ch protagonistÛ pfii-
rozenû, s potfiebnou dávkou lyriky i zoufalství,
a hlavnû bez nicnefiíkajících slovních vycpávek.

Mo‰ova inscenace dává od poãátku najevo, Ïe
pfiíbûh se t˘ká nás v‰ech. Sjednocen˘ pÛlkruhov˘
prostor scény uzavírá aktéry do obrovité cely, kam
se vstupuje kovovou mfiíÏí, kterou pfiedstavitel au-
tority dospûl˘ch opût uzamkne za pfiísného „ba-
chafiského“ dozoru své partnerky. Na jevi‰ti je mís-
to i pro pár divákÛ a hlavnû hercÛ, ktefií, kdyÏ prá-
vû nehrají, sledují dûní v pozici auditoria soudního
dvora. Je to v˘mluvné a pÛsobivé.

Pfiíbûh Wendly, Melchiora, Morice, Elsy, Marty
a dal‰ích teenagerÛ se zpoãátku odvíjí v odlehãe-
ném duchu, kde je místo i pro humor, plynoucí z let-
m˘ch kontaktÛ obou pohlaví, polodûtské naivity
a zajíkavého formulování probuzené sexuální fan-
tazie. âím dál víc ale pfiíbûhy tûÏknou, z dûní se vy-
trácí nezávaznost hry a nastupuje dûs skuteãného
Ïivota. Mo‰ova reÏie pfiitom nesahá k primitivní na-
turální popisnosti ani k senzacechtivému efektu.
Zdenku Junákovi jako Martinu otci staãí línû sunda-
né ‰le a pár lepkavû chlípn˘ch dotekÛ probouzející-
ho se dívãího tûla, aby dosáhl dojmu dûsivého se-
xuálního zneuÏívání dcery, Irenû Konvalinové v roli
Wendliny matky chvatné gesto, jímÏ podstrãí pení-
ze za dcefiin potrat k vyjádfiení absolutního pokry-
tectví i studu. 

Ale hlavními „hrdiny“ jsou tu Wendla Ivany
Skálové, Melchior Jifiího Macha, Moric Luká‰e
Janoty, Marta Soni Jányové, Elsa Michaely Horké
a v‰ichni dal‰í teenagefii, ktefií tvofií vyrovnanou
a sugestivnû pÛsobící, dobfie zpívající a tanãící par-
tu. Je to i zásluha choreografie, která vychází z je-
jich pohybového slovníku bez obvyklého „televizní-
ho baletu“ muzikálov˘ch produkcí. V této inscenaci
v‰e smûfiuje k jasnému, autentickému, naléhavé-

NAPSALI O NÁS
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Pokraãování na stranû 30
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Já do té doby mûla za sebou jenom klasic-
ké taneãní a asi pût let karate. KdyÏ si to
dáte „do kopy“, dostanete velice zajímav˘
útvar. Já jsem ho pouÏila u pfiijímaãek a div
se svûte, pfiesto mû vzali. 
KdyÏ jste zaãala studovat na JAMU, co
jazyková bariéra? Mûla jste problémy
s ãe‰tinou a jak jste je „odstraÀovala“?
Bylo mi dvacet, kdyÏ jsem zaãala studovat
JAMU. U nás doma se odjakÏiva zpívaly
ãeské písniãky. Tro‰ku country, tro‰ku folk,
ale i písnû pánÛ ·litra a Suchého, Hany
Hegerové, pro mû to tedy nebyl aÏ tak 
velk˘ ‰ok. „¤“ nebylo m˘m nepfiítelem.
Situace se malinko zkomplikovala, kdyÏ
jsem zjistila, Ïe nûkterá písmenka (jako na-
pfiíklad „l,d,t,ã“), o kter˘ch jsem byla pfie-
svûdãena, Ïe je samozfiejmû umím, se
v ãe‰tinû, k mému velikému údivu, vyslo-
vují maliãko jinak. I dnes musím b˘t ostra-
Ïitá. Co do zpÛsobu jak na to, pak mohu
z vlastní zku‰enosti fiíct jenom: mluvit a po-
slouchat, poslouchat a mluvit. Pofiád doko-
la.
St˘ská se vám po Slovensku? Jezdíte
domÛ pravidelnû?
Dalo by se fiíct, Ïe domÛ jezdívám pravidel-
nû, i kdyÏ frekvence náv‰tûv se ponûkud
sníÏila. Jsem vÏdy ráda, kdyÏ se mi pove-
de vyjet za rodinou alespoÀ jednou za dva
mûsíce. Miluji ty na‰e slovenské hory, pfií-
rodu. Je pravda, Ïe kdyÏ jsem obklopená
„t˘mi na‰imi mini veºhorami“, cítím se tako-
vá pokojnûj‰í. Jako Ïe se mi nemÛÏe nic
stát.
Pamatujete si, která byla va‰e vÛbec
první role v MdB?
Myslím, Ïe role Rusínky v Koloãavû. Dnes
uÏ jsem dál, hraji v Koloãavû jeÏibabí dce-
ru. 
A z dal‰ích postav, které vás zaujaly?
Ráda bych se zmínila o dvou projektech,

MUZIKÁL JAKO ZÁZRAK 
V P¤ÍMÉM P¤ENOSU
Tak trochu klame tûlem. Podle její kfiehké, ‰tíh-
lé postavy se nezdá, Ïe by se nûkdy vûnovala
bojov˘m umûním. A podle její fieãi nepoznáte,
Ïe matefi‰tinou Soni Jányové je sloven‰tina.
Sympatická tmavovláska se v moravské me-
tropoli zabydlela uÏ pfii studiích na JAMU a jiÏ
nûkolik sezon ji diváci vídají na prknech
Mûstského divadla Brno. Naposledy jako Lori
v muzikálu Nahá múza. 
Jak se rodaãka z Dolného Kubína dostane do
Brna? 
Vlakem ;-). V mém pfiípadû to bylo ale sloÏitûj‰í.
KdyÏ jsem se poprvé rozhodovala, co dál po
stfiední ‰kole, tak mi táta dodal odvahu a já se po-
kusila dostat na herectví do Bratislavy. Netu‰ila
jsem tehdy, Ïe nûkde v Brnû je obor, kde bych mo-
hla spojit herectví se zpûvem. Na V·MU jsem se
nedostala, i kdyÏ to bylo „tûsnû“. Dnes jsem v‰ak
za to vdûãná. Rok poté jsem se, opût díky mému
tátovi, dozvûdûla, Ïe v Brnû mají muzikálové he-
rectví. Jedin˘ zádrhel byla poznámka: „pfiipravte si
jednu rychlou a jednu pomalou pohybovou etudu“.

SO≈A
JÁNYOVÁ

RODINNÉ ST¤ÍBRO
S Petrem Gazdíkem 

v muzikálu 
Jesus Christ Superstar, 

reÏie: Stanislav Mo‰a
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kter˘ch mi bylo dopfiáno se zúãastnit. Prvním
z nich je nov˘ rockov˘ muzikál MONIQUE, kter˘ je
po hudební stránce dílem teprve devatenáctileté-
ho muzikanta Stevena Langse. Libreto napsal je-
ho otec, muzikant a producent Mikael Langs.
Muzikál mûl premiéru v listopadu 2009 ve mûstû
Pitea na severu ·védska, které disponuje
jednou z nejlépe personálnû i technicky vy-
baven˘ch hudebních univerzit, jaké znám.
A tím druh˘m v pofiadí je muzikál Probuzení
jara, kter˘ se hraje u nás v MdB a pfiibliÏuje
pohled do nitra dítûte, které se právû pro-
bouzí z období dûtství do kfiehkého stavu
dospívání. Mluví rovnûÏ o stále ãastém jevu
neschopnosti dospûl˘ch naslouchat a poro-
zumût jejich zmatené dûtské du‰i. Takové
neporozumûní mÛÏe nûkdy konãit aÏ tragic-
ky. Zajímavé je, Ïe tento pfies sto let star˘
pfiíbûh svou otevfieností dokáÏe ‰okovat
i dnes – v rádoby vyspûlé a pokroãilé spo-
leãnosti. Na druhé stranû mû v‰ak naplÀuje
radostí, Ïe toto dílko se setkává s velice
krásnou a silnou odezvou hlavnû u mlad˘ch
lidí. Osobnû bych ho v‰ak doporuãila k po-
vinnému zhlédnutí v‰em rodiãÛm a uãite-
lÛm.
Mezi ty poslední role patfií Lori v Nahé
múze Zdenka Merty a Zory Jandové.
Jaká je va‰e Lori?
Lori je pro mne jedna z dívek, které mají vel-
ké sny o Ïivotû, pak se párkrát spálí a zaÏijí
spoustu nespravedlnosti. Lori se v‰ak ne-
vzdává a fie‰í svou situaci jako spousta ji-
n˘ch, pfiizpÛsobí se poÏadavkÛm doby a po-
vede se jí ulovit star‰ího, ale bohatého man-
Ïílka, kter˘ navíc pro klid v domácnosti pfie-
hlíÏí její obãasné úlety. Postupnû se v‰ak
o Lori dozvídáme, Ïe se svojí situací vlastnû
vÛbec není spokojená a touÏí po svobodû.
Chce b˘t zase sama sebou. TakÏe pfiesto,

Ïe má „moje“ Lori málo prostoru, zjistíte, Ïe je to
celkem zajímavá holka. Kdo je zvûdav na  její ta-
jemství, aÈ se pfiijde podívat do divadla.
Jak se vám s tvÛrci muzikálu Nahá múza pra-
covalo? 
TvÛrãí t˘m muzikálu Nahá múza obná‰í reÏiséra,
dva Ïijící a dokonce ve hfie hrající autory, choreo-
grafku, asistenta reÏie, samotné velice aktivní
a vynalézavé herce. TakÏe místy je domluva na
v˘sledném tvaru maliãko komplikovanûj‰í. Je to
pro nás v‰echny i v˘zva, jak se s danou situací vy-
pofiádat, ale mám radost, Ïe atmosféra na „praco-
vi‰ti“ je poklidná. Hodnû se smûjeme, tak doufám,
Ïe se to pfienese i na diváky. 
Mimochodem, jeho dûj se odehrává v PafiíÏi –
máte ráda PafiíÏ?
Ano, a nic na tom nemûní fakt, Ïe jsem tam je‰tû
nebyla. Tû‰ím se na chvíli, aÏ se tam jednou do-
stanu. Projdu se malebn˘mi uliãkami, posedím
v typicky pafiíÏské kavárnû a nav‰tívím slavné pa-
mûtihodnosti, které snad jiÏ v‰ichni - kromû mne -
zhlédli a tolik je opûvují.
A jiná mûsta? S divadlem jste jich urãitû uÏ
hodnû nav‰tívila – máte vÛbec pfii turné nûjak˘
ãas prohlédnout si, kde hostujete? Nebo znáte
jen hotel a místní divadlo?
Procestovala jsem toho, i díky divadlu, opravdu
hodnû: Nûmecko, Rakousko, Anglii, Itálii, ·v˘car-
sko, Lucembursko, Dánsko, ·védsko, Finsko
a pfiesto, Ïe jste zájezdovou situaci odhadla na-
prosto pfiesnû, obãas se nám povedlo nûkteré to
mûsto nebo jeho okolí poznat tro‰ku víc neÏ z ok-
na hotelu ãi autobusu. První, na co si v‰ak vzpo-
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V muzikálu 
Probuzení jara, 
reÏie: 
Stanislav Mo‰a

S Anetou Majerovou 
v muzikálu 
Josef a jeho úÏasn˘ 
pestrobarevn˘ plá‰È, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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menu je Amsterdam. Z nûjakého záhadného dÛ-
vodu mi uãaroval. Byla jsem tam je‰tû jako stu-
dentka na festivalu s velice specificky zpracova-
nou pohádkou o ãarodûji ze zemû Oz. Ale ta
zvlá‰tní touha jít se do Amsterdamu znovu podívat
plyne ze snu, kter˘ se mi zdál. Víc neprozradím.  
Muzikál – to je nepfiesnû fieãeno tanec a zpûv.
Je Vám nûco z toho bliÏ‰í? 
Nezapomínejte na herectví. Pokud má nûkdo
skvûl˘ hlas a otoãí ãtyfii piruety, ale vy mu neuvû-
fiíte, o ãem zpívá nebo proã zrovna tanãí, tak vám
to urãitû nebude staãit. Z toho plyne i má odpovûì.
Mne fascinuje muzikál jako nádhern˘ útvar, kde se
tyto tfii ãásti prolínají, doplÀují a vzájemnû oboha-
cují. KdyÏ se to povede, tak se pfied vámi dûje zá-
zrak v pfiímém pfienosu. 
Také ale pr˘ vydáváte vlastní cédéãka? 
Zatím vydávám pouze dema. Jsou to nahrávky ze
studia, které vznikly hlavnû díky m˘m pfiátelÛm
Dadû a Jirkovi Klementov˘m a studiu PíVox. První
obsahovalo hlavnû písnû dvojice ·litr a Such˘, to
druhé je jiÏ autorskou tvorbou Dady Klementové,
konkrétnû zhudebnûné básnû Jana Skácela za
ãeskou stranu a Milana Rúfuse za stranu sloven-
skou. Teì vlastnû hledáme sponzora, kterému by
se projekt zhudebnûní básní tûchto dvou osob-
ností ãeské a slovenské poezie zalíbil. Materiál
máme pfiipraven˘… 
Jste ve znamení Kozoroha. Ti pr˘ ãasto propa-
dají melancholii a pesimismu. Je to pravda
a jak pfiípadn˘ smutek dokáÏete rozehnat? 
Myslím, Ïe nepropadám pesimismu ãastûji neÏ
prÛmûrn˘ ãlovûk. JelikoÏ jsem si hodnû pfieãetla,

snaÏím se na kaÏdé situaci hledat nûco hezkého.
Ale kdyÏ mû obãas popadne melancholie, nejlíp
na to zabírá dobr˘ pfiítel, se kter˘m mohu své po-
city sdílet. KdyÏ vyslovím nahlas, co cítím a moÏ-
ná i proã, nezdravá, temná energie zkrátka ztrácí
moc. A za chvíli se tomu uÏ jenom smûji. 
Souãasnû také lidé narození v tomto znamení
touÏí po úspûchu tak, aÏ to mÛÏe vyvolat závist
v jejich okolí. Setkala jste se uÏ s nepfiejícnos-
tí, která nûkdy b˘vá rubem popularity?
Nestalo se mi, Ïe by nûkdo pfii‰el a do oãí mi fiekl:
„Závidím ti!“ nebo „Nenávidím tû!“, a ono se to ji-
nak tûÏko rozpoznává. Vím, Ïe jsem se setkala
s nepochopením a ne vÏdy má ãlovûk ‰anci vy-
svûtlit, o co mu ve skuteãnosti ‰lo. Z toho moÏná
ãasem mohou vzniknout i pocity, o kter˘ch mluví-
me. Uãím se v‰ak situace vnímat a pfiijímat tako-
vé, jaké jsou, nedom˘‰let si, pfiestoÏe má fantazie
dokáÏe obãas nadûlat velkou neplechu. 
Vy se ale také vûnujete charitû. MÛÏete o tom
prozradit nûco víc?
Jsem spoluzakladatelkou o. s. VESICA (více na
www.vesica.cz). PfiestoÏe jsme velice mladá orga-
nizace, jiÏ se nám povedlo realizovat nádhern˘
projekt revitalizace zahrady pro stacionáfi postiÏe-
n˘ch dûtí Salome v Bohumínû. Pfii její úpravû jsme
se snaÏili vyuÏívat hlavnû pfiírodní materiály a tvar
stavby navíc odpovídá zákonÛm posvátné geo-
metrie, aby energie místa zÛstala nejen zachová-
na, ale i neustále obnovována. Jsme rádi, Ïe Îel-
ví zahrada, jak jsme tento projekt nazvali, má 
úspûch nejen u dûtí.
A moÏná trochu netaktní otázka na závûr – co
rodina a dûti? Plánujete? 
Rodinu a dûti neplánuji… Prostû vûfiím, Ïe v‰ech-
no pfiijde v ten správn˘ moment a moc se na to tû-
‰ím. 

Rozmlouvala Jifiina Kube‰ová,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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mu, vûcnému a aÏ „muzikálovû“ neefektnímu sdû-
lení. A soudû podle zpoãátku trochu rozpaãitû za-
drhnuté a na konci boufilivû aplaudující odezvy vy-
prodaného hledi‰tû Hudební scény na‰lo
Probuzení jara v Brnû pochopení. A to jak u mladé,
tak i star‰í generace. A o to pfiece jde. 

Radmila Hrdinová, 
Divadelní noviny, 15. 12. 2009

PROBUZENÍ JARA 
VÁ·NÍ A CITÒ

Brnûnské Mûstské divadlo uvedlo na svá prk-
na kus autorského tandemu Steven Sater
a Duncan Sheik – Probuzení jara. Muzikál, kter˘
vznikl na základû pfiedlohy hry Franka Wedekinda,
pojednává o Ïivotních strastech a slastech mlad˘ch
lidí v dobû plné takov˘ch tabu, která si dne‰ní mla-
d˘ ãlovûk dokáÏe jen stûÏí pfiedstavit. Probuzení ja-
ra pfiiná‰í otevfien˘ a jemnû provokativní náhled na
problémy, které pramení z nedostateãné komunika-
ce mezi rodiãi a jejich dûtmi. ReÏisér Stanislav
Mo‰a znázornil erotické scény s dokonalou empa-
tií a naprostou pfiirozeností.

Kost˘my Andrey Kuãerové vycházejí z dobo-
vého kontextu vzniku  pÛvodní pfiedlohy muzikálu,
jsou velmi stfiídmé, upjaté a hezky kontrastují s cel-
kovou vizáÏí jednotliv˘ch pfiedstavitelÛ. Scéna
Jaroslava Milfajta jakoby znázorÀovala nekoneãn˘
kruh, ve kterém se mezigeneraãní tápání po mno-
há desetiletí toãí.

Notnou dávku vzru‰ivého napûtí propÛjãuje
perfektní hudba nesoucí se v pop-rockovém ladûní.
Ryãné kusy, které rozproudí krev v Ïilách, stfiídají
baladiãtûj‰í aÏ romanticky ladûné songy umocÀují-
cí pnutí, které muzikál v divákovi vyvolává sv˘m ob-
sahem.

Hereckému obsazení vévodí Jifií Mach v roli
Melchiora, Wendlu – jeho „první“ skvûle ztvárnila
Ivana Skálová. Za zmínku stojí také v˘teãn˘ v˘kon
Luká‰e Janoty jakoÏto  neúspû‰ného studenta
Morice Stiefla a Marty v podání Soni Jányové, jejíÏ
postava vypovídá o problému nezdravé náklonnos-
ti otce vÛãi  dcefii.

Probuzení jara je silnou v˘povûdí o Ïivotních o-
sudech, která upoutá jak mlad‰í, tak star‰í genera-
ce. V ãlovûku po zhlédnutí zanechává pÛsobiv˘ e-
mocionální záÏitek, kter˘ jen velmi pomalu odezní-
vá.

Jana Svozilová, Kult, leden 2010

„SPRING AWAKENING (PROBUZENÍ JARA)“ 
– BROADWAYSKÉ KULTOVNÍ P¤EDSTAVENÍ 
V BRNù

Nestává se v âeské republice v poslední dobû
ãasto, abychom byli konfrontováni, kdyÏ uÏ ne se
Ïhavou, tak alespoÀ horkou svûtovou muzikálovou
souãasností. Pfiesto se podobné zázraky dûjí (bo-
huÏel se asi na dlouhou dobu  budeme muset kou-
kat smûrem od Prahy) a máme zde mladé, pfiesto
uÏ kultovní dílo Duncana Sheika a Stevena Satera
„Spring Awakening“.

Pokud bychom byli jak˘si ãasopísek, kde by se
dala inscenace shrnout pár fiádky, okamÏitû bych
„Spring Awakening“ oznaãil jako „touchdown sezo-
ny“, stfielhbitû pouÏil nûkolikeré nad‰ené v˘kfiiky 

amerického stfiihu a mohl bych jít v klidu od válu.
JelikoÏ se ale snaÏím b˘t recenzentem pocti-

v˘m, probíral jsem ve‰keré moÏnosti, jak ãlánek
pojmout a pro tentokrát zkusím mírnû osobní pfií-
stup a vysvûtlit, proã pfiíbûh o nelehkosti dospívání,
síle lásky, ale i naprosto tragick˘mi skutky s nimi
spojen˘mi, zkrátka musíte vidût (a víte, Ïe tohle
spojení u nás zrovna ãasté neb˘vá). A nejen kvÛli
faktu, Ïe jakkoli dlouhá recenze sílu osobní náv‰tû-
vy nenahradí.

Na rozdíl od nûkter˘ch redakãních kolegÛ jsem
naprosto nezasaÏen Ïiv˘m záÏitkem s broadways-
kou verzí ãi její replikou napfiíklad v Lond˘nû, pfie-
hrával jsem si rÛzné ukázky, co jsem jen kde obje-
vil a smifioval jsem se s faktem, Ïe tato krásná vûc,
s jednou z nejsilnûj‰ích partitur posledních let, tady
asi nikdy nebude. Pfieci jen, tituly tohoto raÏení,
v nichÏ ãasto alespoÀ trochu poznáte sami sebe,
u nás dramaturgové kdoví proã odmítají, viz napfií-
klad u nás dosud neuveden˘ „RENT“ Jonathana
Larsona, na nûjÏ „Spring Awakening“ tak trochu
my‰lenkovû  i po hudební stránce navazuje.

Ach, jak rád jsem se m˘lil. Tfii roky po americ-
ké premiéfie  lze usednout do kfiesel Hudební scé-
ny MdB  a vychutnávat.

Hodnocení zaãneme netradiãnû. Aã se vût‰i-
nou v recenzích na osobnost reÏiséra tak trochu
zapomíná, zde nelze jinak, neÏ se hned na zaãátku
pár fiádky zmínit o osobnosti Stanislava Mo‰i. Jako
autor pÛvodních muzikálÛ a téÏ i coby reÏisér se
celou tvÛrãí kariéru zab˘vá vûãn˘m tématem: hle-
dáním rÛzn˘ch podob lásky. Není tedy divu, Ïe prá-
vû „Spring Awakening“ je pro nûj v mnoha ohle-
dech doslova niternou záleÏitostí, v‰ak honba za
láskou v tomto díle je ve v˘sledku fatální. ReÏijní
koncepce se tedy zcela soustfiedí na pfiíbûh, ba do-
konce má podobu vefiejného procesu, kde jsou jed-
notlivé postavy demonstrovány. Proces, jehoÏ se
mÛÏete pfii tro‰e ‰tûstí zúãastnit i na jevi‰ti, se na
scénû Jaroslava Milfajta odehrává ve velké kleci.
Dûj samotn˘ je pak témûfi striktnû situován na ma-
lou plochu ohraniãenou právû místy pro diváky a ú-
ãinkující.

Cel˘ pfiíbûh je vystavûn pomûrnû intimnû a zdá
se, Ïe byla trochu potlaãena „show“ stránka (tam,
kde není nezbytnû nutná), ale diváci, kter˘m je
Mo‰Ûv rukopis dlouhodobû blízk˘, tuto skuteãnost
snad posilující dopad pfiíbûhu, snad ocení. V‰ak
z osobního Ïivota si také, pokud odhlédneme od
extrémních pfiípadÛ, show nedûláme. I pfies fakt, Ïe
doba od roku 1891 – letopoãtu vzniku námûtu –
znaãnû pokroãila a o zrození lidského Ïivota i ta-
jemství sexuality se mÛÏe snadno dozvûdût bûhem
pár hodin ãi dokonce minut kaÏd˘ z nás.

JelikoÏ je ale Stanislav Mo‰a i obrovsk˘m cti-
telem originální verze, ãerpá z ní ta ãeská jistou
zdravou inspiraci (zejména v oblasti choreografií
Anety Majerové), fandové si jí jistû v‰imnou napfií-
klad pfii scénách „Bitch Of Living“ („Svinsk˘ Ïití“) ãi
„Totally fucked“  („Totální shit“) a skvûlá je i její prá-
ce s detaily. Názorn˘m a pfiitom neru‰ícím prvkem
jsou ply‰ové hraãky, následnû symbolizující jakési
„odhozené“ a posléze i promarnûné dûtství. Stejnû
tak ve scénû na hfibitovû, kdyÏ dá Wendla
Melchiorovi s odzbrojujícím úsmûvem hlavu na ra-
meno, neubráníte se slzám. Detaily jsou tedy
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v koncepci dÛleÏité a je zapotfiebí je vnímat.
Nezapomnûlo se ani na pouÏití ruãních mikrofonÛ,
sympaticky umocÀující autenticitu pûveck˘ch v˘ko-
nÛ.

Hodnû bude v diváck˘ch kruzích napfiíã vûko-
v˘m spektrem viset otázka kontroverznosti celé in-
scenace. Vzpomnûl jsem si na jeden virtuální roz-
hovor s americk˘m znám˘m nûjakou dobu po pre-
miéfie, jenÏ nakonec skonãil konstatováním: „Ale
„Spring Awakening“ vlastnû vÛbec kontroverzní ne-
ní!“ Pfiesto dost lidí (hlavnû ze star‰í generace)
s nejvût‰í pravdûpodobností nemusí souhlasit.

Îe bude brnûnské obsazení star‰í, neÏ jak je
obvyklé ve svûtû, bylo jasné uÏ od jeho zvefiejnûní
a mûli jsme moÏnost se na tuto skuteãnost pfiipra-
vit. Nakonec v˘sledek nedopadá zle a v obsazení
je vÏdy pfiítomen jak˘si rozumn˘ mix, nabit˘ energií
(u nûkolika scén budete mít chuÈ skoãit na jevi‰tû
a pfiidat se k aktérÛm) a hlavnû emocemi. Je moc
dobfie, Ïe se je u zásadních ãísel a vlastnû po ce-
lou dobu dafií pfiedávat. Navíc cel˘ ansámbl silou
pfiíbûhu evidentnû Ïije, coÏ divákÛm umoÏní ãastou
identifikaci s postavami. I po pûvecké stránce ko-
lektiv tradiãnû obstojí na v˘bornou.

Zastavme se u nûkter˘ch v˘konÛ: Pfiíbûh táh-
nou osudy mladé roztomilé Wendly a intelektuála
Melchiora a tak je zapotfiebí vybrat opravdu dobré
pfiedstavitele. I kdyÏ je kaÏd˘ z nich zcela rozdíln˘,
povedlo se.

Jifií Mach je i pfies vûkov˘ odstup naprosto u-
vûfiiteln˘ a skuteãnû pÛsobí dojmem pfiedãasnû vy-
spûlého a znaãnû charismatického chlapce. Za
zv˘‰enou pozornost rozhodnû stojí téÏ v˘kon dru-
hého Melchiora – Ondfieje Bábora. Aã se jedná
o jeho naprost˘ debut na divadelních prknech, po-
ãíná si aÏ neuvûfiitelnû suverénnû ve v‰ech smû-
rech a nezb˘vá neÏ pfied Ondfiejem smeknout, do
budoucna by snad mohl jen trochu více zapojit mi-
miku, jinak naprosto bez v˘hrad. Navíc zhruba od-
povídá skuteãnému vûku jeho postavy, ale to uÏ je
jen mal˘ bonus.

Nyní k Wendlám: U Svetlany Slovákové se jed-
ná doslova o v˘kon pln˘ proÏitkÛ (a napfiíklad
u „Whispering“ i opravdov˘ch slz), správnû vybavi-
la svou Wendlu pÛsobivou dûtskou naivitou.  Ivana
Skálová je jiná uÏ vizuálnû díky blonìat˘m vlasÛm,
její Wendla je spí‰e sebevûdomá, rázná, naivitu
trochu postrádá, ale i její pojetí funguje v˘bornû
a není tfieba hledat favoritku.

DÛleÏitou roli Morice, neúspû‰ného Ïáka, kter˘
se snaÏí bojovat se sv˘mi neúspûchy a nepocho-
pením u svého okolí ztvární, Luká‰ Janota, kter˘ je
na jevi‰ti skuteãnû velmi v˘razn˘m prvkem a ve vy-
pjat˘ch momentech, tfieba u zásadní scény
„Don’t Do Sadness“, se nezdráhá zaujmout pozici
rockové hvûzdy s odpovídající energií a lze se
s ním ztotoÏnit. Podání alternanta Vojtûcha Blahuty
je spí‰e introvertní a snad aÏ pfiíli‰ dûtinské. Nás
v t˘mu obecnû nezaujalo, ale je ke sly‰ení dost
hlasÛ, kter˘m je Blahutovo podání bliÏ‰í.

Jedin˘ vût‰í problém, co se vûku t˘ãe, nastal
u pfiedstavitelÛ rolí Ernsta a Jendy Rilkeho, ktefií
mají v rámci dûje k dispozici prakticky svÛj vlastní
mal˘ homosexuální podpfiíbûh. Jendové Luká‰
Vlãek a Jakub Przebinda se pomûrnû zdafiile snaÏí
dohrát vûkov˘ rozdíl prací s mimikou i hlasem, ale

pfieci jen je znát, Ïe uÏ jsou to „velcí kluci“. Do role
Ernsta nejlépe pasuje Viktor Polá‰ek, jeho nesmû-
lost je aÏ kouzelná, u Ale‰e Slaniny a Tomá‰e
Novotného pfies dobr˘ v˘kon, uÏ je u nich také vû-
kov˘ odstup trochu patrn˘.

Z dal‰ích chlapeck˘ch rolí jistû pûveckou strán-
kou zaujme Petr ·mifiák jako Otto, v˘razností zase
zasnûní Georgové Vladimíra ¤ezáãe a Radka
Novotného.

U dûvãat mají zejména díky pÛsobivé písni
o sexuálním zneuÏívání „The Dark I Know Well“ po-
stavy Elsy a Marty. Hana Holi‰ová svou Elsu vyba-
vila znaãnou dávkou zoufalosti i nepfiíjemné Ïivotní
zku‰enosti a i kdyÏ je na jevi‰ti na rozdíl od hlav-
ních postav jen chviliãku, její v˘kon zÛstane v pa-
mûti dlouho. Michaela Horká (pro zajímavost – je
nevlastní sestrou Hany Holi‰ové) pÛsobí více bo-
hémsky a i pfies její vûk dospûleji.

Jako Marta mû z dvojice SoÀa Jányová
a Michaela Merklová zaujala o nûco málo více prá-
vû Michaela.

Velkou ãást pozornosti, byÈ na malém prosto-
ru, na sebe okamÏitû pfiitáhnou Katefiina Krejãová
a Klára ·Èastná v roli Anny, i Marta Prokopová
i Johana Gazdíková, obû vystupující jako Thea.

Jedna ze zásadních scenáristick˘ch zmûn pÛ-
vodního Wedekindova pfiíbûhu pfiisuzuje hrát
v‰echny dospûlé role jen dvûma hercÛm - muÏi
a Ïenû. Touto dvojicí jsou Jana Musilová s Milanem
Nûmcem a Irena Konvalinová se ZdeÀkem
Junákem. Nutno fiíci, Ïe ke skvûlému dojmu z pfied-
stavení pfiispívá zejména dvojice první, kdy se sna-
Ïí témûfi bezchybnû jednotlivé „dospûláky“ odli‰it.
Zejména hereck˘ chameleon Milan Nûmec zde zú-
roãuje témûfi v‰e ze sv˘ch pfiedchozích rolí a tak je
jeho profesor aÏ nesnesitelnû diktátorsk˘ (a rákos-
kou byste od nûj jistû dostat nechtûli), tatínek
Jendy Rilkeho nám na krátk˘ okamÏik ukáÏe jeho
komickou tváfi, naopak pastor je snad aÏ slizk˘.
Jana Musilová k takov˘mto promûnám nemá aÏ ta-
kov˘ prostor,  nicménû ovládá jak pfiísn˘ (aÏ stra‰i-
deln˘) tón uãitelky, tak láskyplné maminky. 

Velmi dobrou práci odvedl Jifií Josek pfii pfiekla-
du. âeské texty se dají okamÏitû pfiijmout za vlast-
ní, jsou totiÏ dobfie zapamatovatelné a velmi zpûv-
né. Leã obãas jsou oproti originálu zjemnûlé a jdou
spí‰e po celkovém smyslu textu (coÏ na druhou
stranu není vÛbec ‰patn˘ pfiístup). Vûfite, ãíst pfie-
klad textu k „Totally Fucked“ bez chytlavé melodie,
nejspí‰ skladbu poznáte aÏ na druh˘ pohled.

Hudební nastudování zcela vychází z pÛvodní
broadwayské verze, dokonce jsou k dispozici i ori-
ginální elektronické samply (alespoÀ tedy znûly
zcela totoÏnû),  svébytná úprava partitury pod ve-
dením Karla ·karky ãi Martina Procházky nepro-
bûhla, snad aÏ na obãasnou malou zmûnu tempa.
Ale u nového poãinu je je‰tû brzy na zásadní pfie-
kopání zvuku, ãili rozhodnû dobrá volba. Doufejme,
Ïe se podafií nahrát, na tiskové konferenci trochu
slibované, ãeské CD a mít na toto nastudování hez-
kou vzpomínku.

Nastává ãas pro závûreãná slova: MdB insce-
nací „Probuzení jara“ dokazuje, Ïe jako jedna z má-
la scén u nás nejen Ïe sleduje svûtové trendy hu-
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debního divadla, ale vyvíjí maximální úsilí, aby s ni-
mi drÏela krok. Tento, pro nûkoho moÏná diskuta-
bilní titul navíc oãividnû nebyl nasazen pro masivní
komerãní úspûch, ale v hlavním plánu pro sílu my‰-
lenek a poselství. UÏ jen proto si zaslouÏí va‰i po-
zornost. Navzdory mal˘m chybiãkám, jeÏ bûÏn˘ di-
vák (a snad i kritik) odpustí levou zadní, se opût
jedná o událost.  ZároveÀ se tak Hudební scéna uÏ
nadobro stala neoficiálnû a pfiesto pevnû jak˘msi
ãesk˘m „West Endem“ a paradoxnû na tento status
staãí jedna jediná budova.

Leto‰ní sezona je sice je‰tû zhruba v polovinû,
ale po stránce hloubky emocionálního záÏitku bude
na‰e nastudování „Spring Awakening“ uÏ teì jistû
jednou z nejsilnûj‰ích inscenací, zejména pro mla-
dou generaci.

Ondfiej Doubrava, Musical.cz, 7. 1. 2010

BLBEC NA VEâERU
InscenovaÈ komédiu po tom, ão  ju videla väã-

‰ina obecenstva vo filmovej verzii, je dosÈ ÈaÏké.
Nie vÏdy sa naplnia predstavy divákov, ktorí usta-
viãne porovnávajú, a tak z toho divadelná  verzia
nemusí vyjsÈ dobre. To sa na‰Èastie brnianskej in-
scenácii nestalo.

ReÏisér Zdenûk âernín uÏ neraz dokázal, Ïe
vie vyÈaÏit z hereckého umenia protagonistov.
A stalo se tak aj teraz. Na veºmi  jednoduchej scé-
ne (Jan Du‰ek) v civilnom kost˘movaní (Alica
La‰ková) kládol dôraz na situácie a konverzaãn˘
charakter príbehu, v ktorom je dostatok priestoru
pre vyvolanie smiechu v obecenstve. Hlavn˘m hr-
dinom, on˘m „blbcom“, ktorého si pozve znuden˘
intelektuál Pierre Brochant najprv domov - aby ho
potom pozval aj do svojej partiãky kamarátov a ba-
vil  sa na jeho úãet, je Francois Pignon (Erik
Pardus). Nie je to jednoduchá postava. Vìaka sú-
hre náhod  sa na Ïiadnu veãeru nejde a onen „bl-
bec“ sa stáva súãasÈou sledu udalostí v Brochan-
tovom byte, ktoré postupne na sebe naväzujú a vy-
tvárajú drobné garambóly v⁄‰iace nepríjemnosÈ na
nepríjemnosÈ.

Francoise Pignon, ãlovieãik ktorého vá‰nou je
lepenie  modelov mostov zo zápaliek nie je jedno-
duchá postava. A zahraÈ ho po filmovej adaptácii je
veºmi ÈaÏké. ReÏisér Zdenûk âernín a herec Erik
Pardus na to i‰li skutoãne nápadito. Ich „blbec“ je
váÏnej‰í, neÏ ten filmov˘. Je skutoãnej‰í a t˘m aj
zraniteºnej‰í. Akoby inscenátori viac uverili sile tex-
tu, neÏ autor Veber. A tak sa pred divákmi odvíja
o to väã‰ia sranda, ãím váÏnej‰ie a úprimnej‰ie je
hraná. Vzniká odrazu nie tak ãasté víÈazstvo javis-
kovej podoby nad tou filmovou, ak by sme mali
vôbec myslieÈ v dimenzii súÈaÏenia, ão je lep‰ie.

Pardusov Pignon je krehkej‰í, zraniteºnej‰í
a t˘m viac komickej‰í, pretoÏe komédia v istej mie-
re vÏdy zo sebou nesie istú dávku krutosti.

Trochu v pozadí za „blbcom“ sú ostatné figúrky
inscenácie. Nieje to vina realizátorov. Príbeh je zá-
merne tak napísan˘. ªudia okolo Pignona sú „iba“
nahrávaãi. Nechtiac sa zúãastÀujú dôsledkov
Pignonov˘ch omylov a prehmatov. Luká‰ Hejlík,
Jana Glocová, Pavla Vitázková, Patrik Bofieck˘,
Alan Novotn˘ aj Martin Havelka hrajú svoje posta-
vy dobre, nemôÏu v‰ak a nesmú vyãnievaÈ, kazilo

by to celú koncepciu hry. Hádam iba Havelkov da-
Àov˘ úradník má viac priestoru pre komiku aj to vy-
uÏíva.

V zápletkách bláznivá, v poslaní múdra komé-
dia Blbec na veãeru je dobr˘ „kasastuck“. A pre-
dov‰etk˘m je to dobre urobená inscenácia, ktorá
pokojne konkuruje úspe‰nej filmovej verzii. A to sa
tak ãasto nestáva.

Peter Stoliãn˘, 31. 12. 2009

BIBLICKÉ POSELSTVÍ 
MEZI TRADICÍ A INOVACÍ

V období adventu, jímÏ poãíná katolick˘ církev-
ní rok, pfiichází s rozliãn˘mi vánoãními pofiady fiada
kulturních institucí. V˘jimkou  nebylo ani Mûstské
divadlo Brno, kdyÏ jako tfietí inscenaci probíhající
sezony uÏ s podzimním pfiedstihem uvedlo na âi-
noherní scénû  pÛvodní pfiedlohu autorské trojice
rektora JAMU Václava Cejpka (pfieloÏil pro nû
Mittererovu hru V jámû lvové), dûkana její divadelní
fakulty reÏiséra ZbyÀka Srby (nastudoval tu muzikál
Odysseia) a dramaturga  MdB Jana ·otkovského,
nazvanou Betlém (Pastorála aneb Hry vánoãní).

Ambiciózní text si pfiedsevzal vícero zámûrÛ –
v prvé fiadû proti v‰udypfiítomnému manipulativní-
mu tlaku komerãnû zdeformovaného pojetí Vánoc
zdÛraznit jejich stále platné spirituální poselství.
ZároveÀ se v‰ak nemínil spolehnout jen na pfiitaÏli-
vé, leã mnohokrát jevi‰tnû exploatované ztvárnûní
biblick˘ch látek v na‰ich lidov˘ch hrách barokních
a obrozeneck˘ch. Postupnû se tedy z mnoha rÛz-
norod˘ch pramenÛ zrodila obzíravû pouãená, aso-
ciaãnû dramatická montáÏ o 24 obrazech, jejíÏ his-
torické, motivické i jazykové „rozkroãení“ se logicky
promítá také do polyÏánrového reÏijního uchopení.
Obsahov˘m tûÏi‰tûm pochopitelnû zÛstává evan-
gelijní pfiíbûh Marie (Mária Lalková) a Josefa
(Ladislav Koláfi), pronásledovan˘ch Herodem
(Viktor Skála) a nav‰tíven˘ch tfiemi králi a zde i roz-
vernou skupinou mírnû individualizovan˘ch vala‰-
sk˘ch pastevcÛ (Milan Nûmec, Luká‰ Hejlík, Alan
Novotn˘, Stano Slovák). Za prÛbûÏného „kouãová-
ní“ v˘stiÏné antagonistické dvojice Andûla (Petr
·tûpán) a âerta (Michal Isteník) se toto jádro
ov‰em zaãleÀuje  do ‰ir‰ího ãasového a tematické-
ho kontextu – od Adama a Evy (starozákonní jere-
miá‰ovská sekvence byla nakonec k prospûchu
vûci pominuta) pfies tfii matãiny pfiedtuchy s vizí po-
zdûj‰ího ukfiiÏování novorozenûte po pÛsobiv˘ ná-
zvuk holocaustu (plavba ÎidÛ z Fuksovy Cesty do
zaslíbené zemû) nebo souãasné Palestiny. Dal‰í
kamínky pestré mozaiky pfiedstavují kupfi. partie
z Rakovnické hry vánoãní, Pastoralky Poláka
Leona Schillera, ver‰e Milana Rúfuse a dal‰ích
básníkÛ, v rámci hudební sloÏky Dalibora ·trunce
pak jak instrumentální a vokální nahrávka, tak hned
dvû Ïivû vystupující kapely (hudecká a klezmer-
ská), dûtsk˘ sbor Primavera aj.

V˘prava Jaroslava Milfajta pracuje se zadní
projekcí (zv˘razÀuje vnitfiní monology, bohatû se u-
platní reprodukcemi ze svûtového malífiství), vyna-
lézav˘m svícením a jednoduch˘mi náznakov˘mi
prvky; kost˘my Andrey Kuãerové se inspirují ba-
rokní ikonografií a pracovním odûvem ValachÛ.
VÛãi urãité heterogenní rozbíhavosti této „více-
zdrojové“ koláÏe lze mít nejspí‰ jisté námitky (srov. 

34

Pokraãování ze strany  31

DOKORAN brezen 2010  22.02.2010 14:55  Stránka 34



ukázky z Chaplinova slavného filmu Kid) nebo jiné dílãí  v˘hrady (Kristova slova pfied
nanebevstoupením nejsou tu adresována apo‰tolÛm, n˘brÏ Marii a Andûlu), ale cel-
kovému inscenaãnímu pfiístupu tûÏko upfiít upfiímnou snahu o osobitost. Ne právû
krátk˘ dvojdíln˘ veãer (vût‰ina interpretÛ vytváfií nûkolik postav), oãekávanû zakon-
ãen˘ známou koledou s moÏn˘m spontánním pfiipojením obecenstva, má fiadu
ozvlá‰tÀujících vtipn˘ch, humornû vylehãen˘ch, jímavû poetick˘ch a obãas aÏ do hle-
di‰tû pfielévan˘ch míst, napájen˘ch slovní i situaãní komikou, robustním dovádûním
past˘fiÛ ãi „betlemáfisky“ mechanickou pohybovou stylizací (choreograf Martin Pacek)
i muzikální chytlavostí partitury.

Plakát se zámûrnû pozlátkov˘m JeÏí‰kem  láká na solidní  a vkusnou, byÈ nej-
spí‰ nikoli pfievratnou inscenaci (moÏná se doãkáme jejího velikonoãního pokraãová-
ní) rodinného zamûfiení, která právû uprostfied dotûrn˘ch Santa ClausÛ dokáÏe pfii-
pomenout skuteãn˘ duchovní smysl Vánoc – kfiesÈansk˘ch svátkÛ, kdy (fieãeno slovy
teologa Tomá‰e Halíka) vnímav˘m du‰ím „svût voní po Bohu“.

Vít Závodsk˘, Kam, leden 2010

V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
SE ODEHRÁVÁ NETRADIâNÍ BETLÉMSK¯ P¤ÍBùH

Na prkna âinoherní scény Mûstského divadla Brno vstoupil 31. fiíjna „Betlém“,
aby provázel diváky i bûhem Vánoc a zaãátkem nového roku. Autorsk˘ t˘m se roz-
hodl nesáhnout  po existujících lidov˘ch hrách a jejich montáÏích, ale vykroãil cestou
nepomûrnû riskantnûj‰í. A sice cestou pÛvodní koláÏe, která nechce jen oÏivit líbez-
nost jesliãek, ale nahlédnout betlémsk˘ pfiíbûh z více úhlÛ, zaujmout  souãasn˘m po-
hledem, provokovat montáÏí zdánlivû nesourod˘ch prvkÛ. Tak se v textu inscenace
„Betlém“ (Pastorála aneb  Hry vánoãní) kromû biblick˘ch motivÛ a fragmentÛ z ães-
k˘ch lidov˘ch her objevují i pfieklady z lidov˘ch her polsk˘ch, vala‰sk˘ písÀov˘ folk-
lór, songy skupiny Cimbal Classic, texty Franze Werfela, Milana Rúfuse nebo
Ladislava Fukse. Cílem v‰ak není destrukce vánoãního pfiíbûhu – je jím bohatá a pou-
tavá podívaná, která  pohlíÏí na onu historku, kterou zdánlivû v‰ichni známe, v neãe-
kaném svûtle.

Brno Business, 8. 12. 2009

NOV¯ FESTIVAL DIVADELNÍ SVùT BRNO 
P¤IBLÍÎÍ HAVLA

Propojení v‰ech brnûnsk˘ch divadel a doprovodn˘ program nabit˘ happeningy,
pouliãními veselicemi, v˘stavami, filmov˘mi projekcemi, koncerty nebo workshopy
nabídne první roãník mezinárodního festivalu Divadelní svût Brno. Od jedenáctého do
devatenáctého ãervna tak Brno v devíti dnech zaÏije nejen inscenace domácích a za-
hraniãních souborÛ v kamenn˘ch divadlech, ale i akce pod ‰ir˘m nebem v parcích, 
ulicích a na námûstích.

Nov˘ festival, kter˘ pofiádá Brnûnské kulturní centrum, vznikl z iniciativy pûti di-
vadel: Centra experimentálního divadla, Mûstského divadla Brno, Národního divadla
Brno, Loutkového divadla Radost a Divadelní fakulty Janáãkovy akademie. „Na‰ím cí-
lem je pfiipravit Ïánrovû pestrou pfiehlídku od ãinohry pfies hudební a loutkové aÏ po
pohybové divadlo. Bylo by ‰koda nevyuÏít obrovské ‰kály divadelních prostorÛ
v Brnû, které jsou navíc navzájem dostupné pû‰ky,“ pfiiblíÏil zámûr akce ãlen festiva-
lové rady a souãasnû fieditel Centra experimentálního divadla Petr Oslzl˘.

Divadelní svût v sobû zahrne i nûkteré dosud samostatné divadelní projekty, na-
pfiíklad Festival ÏánrÛ HaDivadla, Divadlo v pohybu, Dokofián pro hudební divadlo
Mûstského divadla Brno a Festival radosti Loutkového divadla Radost. „Nov˘ festival
také naváÏe na tradice dfiívûj‰ích úspû‰n˘ch pouliãních akcí T˘den kejklífiÛ a Slavnost
masek, které se od teì stanou jeho souãástí,“ pfiiblíÏila koncepci pfiehlídky fieditelka
Brnûnského kulturního centra Monika ·imková.

Divadelní svût Brno nabídne letos v ãervnu dohromady okolo pûtaãtyfiiceti pfied-
stavení v divadlech a stejn˘ poãet akcí pod ‰ir˘m nebem. Pfiesn˘ program festivalu
se diváci dozví nejpozdûji v dubnu. „Kromû ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ pfiivítáme
i hosty ze zahraniãí. Oslovili jsme napfiíklad soubory z Francie, Nûmecka, Velké
Británie, Belgie nebo zemí Visegrádské ãtyfiky. UÏ teì máme potvrzenou úãast diva-
dla z Wroclawi, které pfiiveze svoji cenûnou inscenaci Macbetha,“ naznaãila inten-
dantka festivalu Sylvie Pospí‰ilová.

Základní dramaturgickou linii za‰títí organizátofii festivalu vÏdy v˘znamnou Ïijící
kulturní osobností. „DÛleÏit˘ je pro nás u dané osobnosti vÏdy i pfiesah k obãansk˘m
postojÛm. Pro první roãník jsme proto zvolili dramatika a exprezidenta Václava Havla,
kter˘ zároveÀ pfiijal roli festivalového patrona. Ústfiední téma leto‰ního roãníku tak
tvofií otázka identity a práv ãlovûka v souãasném svûtû. Jako motto jsme vybrali citát
z Havlovy hry Audience: „To jsou paradoxy, co?!“,“ vysvûtlil Oslzl˘. Dodal, Ïe pro dal-
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‰í roãník usilují o získání pfiedního anglického divadelníka Petera Brooka, kter˘ se ve
své tvorbû zamûfiuje hlavnû na dílo Williama Shakespeara.

Na rozpoãet festivalu pfiispûl sedm a pÛl milionovou dotací brnûnsk˘ magistrát,
tfiemi miliony korun Jihomoravsk˘ kraj a pÛl milionem korun Visegrádsk˘ fond.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 8. 1. 2010

BRNO TOP 100 P¤EDSTAVUJEME VÍTùZNÉ FIRMY
V minulém ãísle ãasopisu Brno Business jsme pfiedstavili osobnosti, které se u-

místily ve vítûzné stovce ankety Brno TOP 100, kterou jsme letos pofiádali jiÏ po-
sedmé a jejíÏ v˘sledky byly vyhlá‰eny 11. ãervna v brnûnském hotelu Santon. B˘vá
dobr˘m zvykem, Ïe vítûzn˘m osobám a firmám dáváme otázku. Nyní stojíme pfied o-
tázkou, jakou. A vÛbec, proã vÛbec nûjakou konkrétní otázku pokládat. Rozhodli jsme
se, Ïe dáme firmám a institucím moÏnost vyjádfiit se na jakékoli téma. T˘kající se
ov‰em Brna - Ïivota, práce a podnikání v na‰em mûstû.
Odpovûì Stanislava Mo‰i fieditele MdB

Jsem pfiesvûdãen, a ne proto, Ïe pÛsobím  a Ïiju v Brnû, Ïe  podmínky pro kul-
turu máme v Brnû mnohem lep‰í neÏ napfiíklad v Praze. Jedinou v˘jimku tvofií praÏ-
ské státní instituce jako Národní divadlo, Státní filharmonie a dal‰í, které jsou plnû
(aãkoliv se jedná o soubory pÛsobící na území hlavního mûsta Prahy) financovány ze
státních zdrojÛ (to bychom v Brnû taky potfiebovali!). A Praha této skuteãnosti ráda
zneuÏívá. Ov‰em tamní kolegové v dal‰ích divadlech zaÏívají neuvûfiitelné situace se
sv˘mi praÏsk˘mi radními odpovûdn˘mi za kulturu. V‰e loni dospûlo do otevfieného
boje zavr‰eného stávkovou pohotovostí divadel! Dûsivá nekompetentnost praÏsk˘ch
politikÛ zpÛsobila, Ïe celá vzácná praÏská divadelní síÈ stojí na pokraji zhroucení.
I soubory, jejichÏ dramaturgie byla spí‰e orientovaná  pro men‰inové obecenstvo, se
pfii zásadním nedostatku financí dnes orientují na tzv. vût‰inového diváka. Místo toho,
aby byla citlivû pûstována specifika rÛzn˘ch divadel, ta se dnes ãím dále tím více po-
dobají jedno druhému. Samozfiejmû, Ïe i zde existují v˘jimky.

To na‰e mûsto se chová ke svému  kulturnímu dûdictví i k souãasnému Ïivému
umûní pfiíkladnû. V souãasnosti, kdy na celém svûtû „fiádí“ ekonomická krize a ãifií 
„ekonomisté“ radí ‰etfiit  za kaÏdou cenu, se prozíraví  brnûn‰tí politikové v ãele 
s osobou primátora Romana Onderky rozhodli investovat  nemalé peníze do velkého
divadelního festivalu, jehoÏ realizace nakonec pfiinese mûstu Brnu nejenom prestiÏ,
ale i tolik potfiebné peníze. VÏdyÈ o tûch penûzích dobfie víme, Ïe se nedají u‰etfiit, ale
vydûlat. A ãím se na‰e mûsto dnes py‰ní zaslouÏenû nejvíce? Leo‰em Janáãkem!
Tak jako jiná mûsta W. Shakespearem, W. A. Mozartem. VÏdyÈ osudová spojení ta-
kov˘chto v˘jimeãn˘ch osobností se sv˘mi mûsty z tûchto pak ãiní mûsta sama o so-
bû v˘jimeãná.

Nikdy jsem napfiíklad nevnímal Prahu jako konkurenci. Tu jsem si, vûfite, na‰el
v jin˘ch mûstech, o nichÏ si myslím, Ïe jsou pro nás  nedosaÏiteln˘mi. Lond˘n a New
York. Dnes se k nim pomalu  pfiibliÏuje Berlín. To jsou skuteãná centra kulturního Ïi-
vota a nejen v oblasti hudebního divadla. Ale dobrá, znamenitá kultura se dá dûlat
kdekoliv na svûtû. K ãemu je mi jakékoliv centrum dobré, kdyÏ v nûm nakonec nena-
jdu to, co mû nadchne. Samozfiejmû se dá pfiedpokládat, Ïe s mnoÏstvím nabídky
souvisí i kvalita, ale v umûní to není vÏdy pravda.  Pro diváky napfiíklad ve Wroclawi
je jejich divadlo tím nejv˘znamnûj‰ím v celém vesmíru a vût‰ina z tûch divákÛ ani 
netouÏí nikdy nikam jinam za divadlem jít. I já bych byl rád, kdybychom mohli v klidu
pûstovat u nás v Brnû bez závistivého pokukování kamkoliv to své osobité a niãím 
nenahraditelné kouzlo, pfiiãemÏ tím nejpodstatnûj‰ím pro jeho realizaci je na‰e umû-
lecká profesionalita a materiální podmínky, které nám mûsto Brno (pfiípadnû
Jihomoravsk˘ kraj a trochu i stát) vytvofií. 

Stanislav Mo‰a, fieditel Mûstského divadla Brno www.mdb.cz.
Brno Business, 8. 12. 2009

LASKAVÉ BOHYNù JAK TO VIDÍM JÁ
KdyÏ jsem tuto knihu doãetl, následnû jsem ji koupil asi ve dvaceti exempláfiích

a rozdával sv˘m pfiátelÛm. Jedná se o jeden z nejlépe napsan˘ch románÛ, kter˘ jsem
ãetl - pfiestoÏe informace v nûm obsaÏené jsou dûsivé jako ta nejhor‰í noãní mÛra
a pfiitom bohuÏel smutnû pravdivé. Kniha je psána v ich-formû a odpornost  charak-
teru vypravûãe  je natolik odpudivá, Ïe aÏ brání ãtení. Je v‰ak zfiejmé, Ïe právû z tak
zvráceného my‰lení, z tak zrÛdné existence se mohla zrodit ta nejhor‰í zvûrstva, kte-
r˘ch je lidská bytost schopna. A je to je‰tû lidská bytost? Knihu Laskavé bohynû na-
psal Jonathan Littel. Román dostal v roce 2006 Cenu  Francouzské akademie
a Goncourtovu cenu.“

Stanislav Mo‰a, fieditel Mûstského divadla Brno, Kvûty, 30. 12. 2009
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S Kvûtoslavou
Ondrákovou

S Ale‰em Slaninou 
a Vojtûchem Blahutou

S Igorem Ondfiíãkem

S Igorem Ondfiíãkem
a Ale‰em Slaninou

v titulní roli
Alena Antalová,
v reÏii
Gustava Skály
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v titulní roli
Ivana VaÀková,

v reÏii Gustava Skály

S Petrem ·tûpánem

S Lenkou Janíkovou

S Petrem ·tûpánem

S Robertem Rozsochateck˘m
a Hanou Kováfiíkovou

S Petrem ·tûpánem

Obalka_brezen2010  22.02.2010 13:49  Stránka 3



 

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
kaÏd˘ rok pfied vás v tomto období pfiedstupujeme s pfiehledem inscenací,

které pro vás pfiipravíme v následující divadelní sezonû. Neustále vznikají nové
hry, dramatizace, komedie, dramata, muzikály, stále se z historie vynofiují úÏas-
ná témata, která, byÈ mnohokrát na rÛzn˘ch jevi‰tích svûta zpracovaná, pfiiná‰e-
jí v nov˘ch inscenacích fascinující otázky, pfiekvapivá vyznûní a poskytují v˘ji-
meãn˘ prostor pro mimofiádné herecké, pûvecké i taneãní kreace. Ty jsou nako-
nec základem i kofiením kaÏdé jednotlivé inscenace – interpretaãní v˘kony.
A v na‰em divadle se mÛÏete, vûfite mi, setkat s tím nejlep‰ím, co ãeská i svûto-
vá jevi‰tû nabízejí. KdyÏ budete napfiíklad proãítat tyto fiádky, budeme s napûtím
oãekávat, jak dopadne nominace na Cenu Thálie Petra Gazdíka, umûleckého ‰é-
fa muzikálového souboru na‰eho divadla, zcela v˘jimeãného herce a zpûváka,
kter˘ byl na tuto cenu nominován za jeho naprosto ojedinûl˘ v˘kon v roli Jeana
Valjeana v muzikálu Bídníci. (Vidûl jsem tuto inscenaci hned nûkolikrát – mimo
na‰i zemi i v Lond˘nû a New Yorku a mohu potvrdit, Ïe tamní kolegové ve stej-
né roli nebyli lep‰í.)  A není náhodou, Ïe na‰e divadlo jako jediné v této zemi je

opakovanû a tak ãasto se sv˘mi pfiedstaveními zváno k úãinkování po celé Evropû – roãnû se jedná o 150 -
200 pfiedstavení!

Chystáme pro vás opût celkem 10 nov˘ch titulÛ. Z nich bude uvedeno pût na âinoherní scénû a pût na
Hudební scénû na‰eho divadla. 

Novou divadelní sezonu otevfieme inscenací, na kterou se obzvlá‰È tû‰ím. Kdo by neznal a nebyl zami-
lován do legendárního filmu „·kola základ Ïivota“? ReÏisérka Hana Bure‰ová je i autorkou dramatizace ge-
niálního románu Jaroslava Îáka. 

VÏdy, kdyÏ mám tu ãest starat se o své zahraniãní hosty, neopomenu je zavézt do Moravského Krumlova,
abych jim pfiedstavil uchvacující dílo svûtovû obdivovaného malífie Alfonse Muchy „Slovanská epopej“. Jsem
nad‰en z projektu, kter˘ pro na‰e divadlo pfiipravuje reÏisér a scénograf ·imon Caban s hudebním skladate-
lem Ale‰em Bfiezinou. Jeho obsahem bude právû zmínûné dílo, okolnosti jeho vzniku i osud geniálního a v je-
ho dobû zcela nedocenûného ãeského umûlce Alfonse Muchy. Hudebnû taneãní inscenaci uvádíme ve svû-
tové premiéfie pod názvem „Muchova epopej“.

Z hlubin dûjin se pravidelnû vynofiuje jedno z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dramat SofoklÛv „Oidipus
Rex“.  Provokující stejnû jako strhující. V moderní adaptaci jej uvedeme v mé reÏii. 

Po úspû‰ích muzikálÛ âarodûjky z Eastwicku a Bídníci pfiicházíme s dal‰ím muzikálem lond˘nské autor-
ské agentury Cameron Mackintosh Ltd. & Walt Disney. Mnozí jste vidûli senzaãní, z v˘znamné ãásti animo-
van˘ film Mary Poppins – pohádkovû romantick˘ muzikál. V na‰í zemi v‰ak zatím nikdy nebyla uvedena jeho
divadelní muzikálová verze, kterou napsali P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman, Julian
Fellowes, George Stiles a Anthony Drewe. Tímto titulem v reÏii Petra Gazdíka navazujeme v ãeské premiéfie
i na jiné na‰e pohádkové inscenace. 

Pravidelnou silvestrovskou komedií se v produkci na‰eho divadla stane kouzelná legrace s názvem
„Dobfie rozehraná partie“, kterou napsal rakousk˘ autor Ïijící v Lichten‰tejnsku Stefan Vögel o neobvykl˘ch
charakterech i situacích. V jedné z hlavních rolí se Zdenou Herfortovou ji bude reÏírovat Stanislav Slovák. 

Tajupln˘ gotick˘ thriller? Napínavá historická detektivka? Mystick˘ horor? Vzru‰ující v˘prava do estetic-
kého my‰lení stfiedovûku? V kaÏdém pfiípadû svûtoznám˘ román proslulého italského filozofa a spisovatele
Umberta Eca „Jméno rÛÏe“, kter˘ pro divadlo skvûle zdramatizoval Claus J. Frankl a kter˘ pro na‰e divadlo
opût v ãeské premiéfie pfiipraví reÏisér a fieditel praÏského Divadla pod Palmovkou Petr Kracik, jehoÏ proza-
tím poslední reÏií v na‰em divadle byl úspû‰n˘ muzikál „Cikáni jdou do nebe“.

Tak, jak jsme slíbili, pfiicházíme se Zdenkem Mertou s druh˘m dílem muzikálové „Osudové komedie“ s ná-
zvem „Oãistec“. Tentokrát se bude jednat, tak jak je to v trilogiích obvyklé, o jin˘ Ïánr a to o komedii. Pfiíbûh
o hledání smyslu na‰í lidské existence se pfieváÏnû odehrává v Ïenském klá‰tefie…

Stano Slovák jako reÏisér a s ním Jan ·otkovsk˘ jako spoludramatizátor uvedou ve svûtové premiéfie na
na‰e jevi‰tû komick˘ akãní horror-western „Mûsíãní kámen“. Jedná se o dramatizaci románu napsaného pod
pseudonymem Bourbon Kid vytvofieném v duchu filmÛ Quentina Tarantina. Inscenace si bude pohrávat s prv-
ky thrilleru, akãního filmu, upírského horroru ãi westernu a bude se v ní stfietávat asijské bojové umûní ‰ao-
linsk˘ch mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi…

Obdobnû horrovou komedií bude i následující muzikál Howarda Ashmana a Alana Menkena „Mal˘ krá-
mek hrÛz“ pojednávající o lidoÏravé rostlinû zpÛsobem, kter˘ si dûlá legraci z levn˘ch filmov˘ch hororÛ, mi-
lostn˘ch pfiíbûhÛ, sci-fi ale i sám ze sebe, uvedeme v reÏii Petra Gazdíka.

Poslední inscenací sezóny se stane dal‰í svûtovû proslul˘ muzikál Franka Wildhorna a Leslie Bricusse
„Jekyll a Hyde“. Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora
Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh o tragickém rozpolcení jedné lidské bytosti mysl autorÛ, ãtenáfiÛ
i divákÛ po celém svûtû. Jeho uvedení v na‰em divadle souvisí s na‰í snahou pfiedkládat vám to nejv˘znam-
nûj‰í ze souãasné svûtové muzikálové produkce. Inscenaci uvedeme v mé reÏii.

Vûzte, Ïe se na na‰i práci tû‰íme a doufáme, Ïe vy rovnûÏ!

Nashledanou se s vámi ve va‰em Mûstském divadle Brno 
za v‰echny kolegy tû‰í Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
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16. ročník

NEP¤EHLÉDNùTE!
Nenechte si ujít baladu 
o vá‰nivé lásce a svobodû 
v tragickém pfiíbûhu lásky 
zlodûje koní Lujko Zobara 
a éterické vûdmy Rady 
v muzikálu 
CIKÁNI JDOU DO NEBE
15. - 17. bfiezna 
(vÏdy v 19.30 hodin)

Naposledy uvádíme 
slavn˘ polsk˘ muzikál 
o legendárním zbojníkovi 
v atraktivní 
jazzrockové úpravû 
JÁNO·ÍK 
ANEB NA SKLE MALOVANÉ
30. a 31. bfiezna v 19.30 hod.
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