
podobnû jako v pfiedcházejících letech vás v tomto ãísle na‰eho ãasopisu seznámím s na‰imi plány, které
budeme uskuteãÀovat v prÛbûhu následující sezony 2012/2013. Jsem nesmírnû rád, Ïe se na‰e inscenace,
jejich tvÛrci a v neposlední fiadû i herci opakovanû stávají stfiedem pozornosti jak v na‰em mûstû, tak 
i v republice a po dlouhá léta i v zahraniãí. VÏdyÈ jenom v loÀském roce jsme v zahraniãí odehráli 41 pfied-
stavení! A hned tfii herci na‰eho divadla jsou nominováni na nejvy‰‰í herecké ceny udûlované v âeské
republice za rok 2011, dva na Cenu Alfréda Radoka – Michal Isteník a Martin Havelka, a Du‰an Vitázek
za jeho fenomenální v˘kon v hlavní roli muzikálu Jekyll a Hyde na Cenu Thálie!!! 

V nové sezonû tentokrát nazkou‰íme celkem 9 inscenací, z nichÏ pût bude zastupovat v na‰em re-
pertoáru hudební-muzikálové divadlo a ãtyfii inscenace pak divadlo ãinoherní. Sezonu otevfieme
Senecov˘m básnick˘m dramatem „Faidra“ v reÏii a úpravû Hany Bure‰ové. Hlavní roli bude
hrát Helena Dvofiáková, která za její ztvárnûní v praÏském Divadle v Dlouhé získala Cenu Alfréda
Radoka. 

Mnozí z vás si jistû vzpomínáte na filmov˘ muzikál, kter˘ napsali autofii Jule Styne, Bob Merrill 
a Isobel Lennartová, „Funny girl“ s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem v hlavních rolích, za
nûjÏ svûtoznámá hereãka získala Oscara. V reÏii Pavla Fiebera z Nûmecka uvedeme tento muzikál, pln˘
jiÏ zlidovûl˘ch melodií, jako první hudební komedii v sezonû. 

S k˘mkoliv se v zahraniãí dám do fieãi a ná‰ rozhovor pfiinese téma ãeského umûní, v‰ichni hned zaã-
nou vyprávût o sv˘ch nádhern˘ch záÏitcích s romány Milana Kundery.  Mám ohromnou radost, Ïe vám
pfiedstavíme jeho brilantní melancholickou komedii „Jakub a jeho pán“ v mé reÏii. 

I dal‰í inscenaci budu reÏírovat já. Muzikál, kter˘ se jmenuje „Koãky“. Andrew Lloyd Webber na-
psal tento muzikál muzikálÛ na základû básnické sbírky Thomase Stearnse Eliota, nositele Nobelovy ce-
ny za literaturu z roku 1948. 

Poslední premiérou roku se pak stane tradiãní silvestrovská komedie, kterou tentokrát bude blázni-
vá veselohra „Jezinky bezinky“. Jejím autorem je Joseph Kesselring a pro na‰i zemi ji objevil na
Broadwayi Jan Werich. Uvedeme ji v reÏii Petra Gazdíka, v hlavní roli se Zdenou Herfortovou. 

Následovat bude dramatizace slavného románu Klause Manna „Mefisto“, která je dílem Ariane
Mnouchkine. Vskutku ìábelsk˘ pfiíbûh o lidské schopnosti zaprodat svou du‰i bude u nás reÏírovat Petr
Kracik. 

Legendární pfiíbûh hrdiny „Zorra mstitele“ od Isabel Allende inspiroval hudební skupinu Gipsy
Kings a jednoho z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudebních aranÏérÛ Johna Camerona, spoleãnû s autorem scé-
náfie Stephenem Clarkem, aby pfiedstavili tento pfiíbûh jako muzikál na West Endu 15. ãervence 2008.
Na‰e divadlo uvede muzikál „Zorro“ se skladbami v rytmu flamenca v ãeské premiéfie v reÏii Petra
Gazdíka. 

Magick˘ muzikál „Pokrevní bratfii“ Willyho Russella o neuvûfiitelném osudu dvou bratrÛ – dvojãat
uvedeme na Hudební scénû na‰eho divadla v mé reÏii.

Poslední premiérou se stane hudební pfiedstavení na âinoherní scénû v reÏii Stanislava Slováka.
Komediální, ale i sociální muzikál „Donaha!“, kter˘ podle populárního britského filmu The Full Monty
napsala dvojice americk˘ch autorÛ Terence McNally  a David Yazbek, tak uzavfie sezonu 2012/2013. 

Na‰e plány vyvûrají z na‰ich snÛ, z pfiedstav, které si spfiádáme nad texty zcela nov˘mi i tûmi jiÏ le-
gendárními, ãi nespravedlivû zapomenut˘mi… z pfiedstav o tom, ktefií konkrétní aktéfii se v nich mohou
pfiedstavit v hlavních rolích a jak se s nimi ztotoÏní…, jaká bude v˘tvarná ãi hudební podoba kaÏdé jed-
notlivé inscenace. Av‰ak pfievod na‰ich snÛ do materializované podoby, ona nádherná práce v pfiípravû
s pfiekladateli, úpravci, v˘tvarníky, muzikanty, dramaturgy, choreografy a pak bûhem dílensk˘ch realiza-
cí a nároãn˘ch zkou‰ek s úãinkujícími teprve ukáÏe, zdali se na‰e pfiedstavy zavr‰í i na jevi‰ti bûhem 
onoho kouzelného svátku, kter˘ jsme si uvykli pfies tisíciletí naz˘vat divadlem! Pro úspû‰né v˘sledky na-
‰eho snaÏení tak, abyste odcházeli z na‰eho divadla spokojeni a nad‰eni, ãiníme, jak jste si zajisté v‰imli,
v‰e potfiebné a nûkdy i nemoÏné.  

Spoleãnû se v‰emi kolegy z MdB se jiÏ dnes tû‰íme na v‰echny splnûné sny, 
kter˘ch si spoleãnû uÏijeme pfii nov˘ch pfiedstaveních v sálech na‰ich scén 
v nové sezonû 2012/2013! Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Milan Zezula – Don Quijote
(z probíhající výstavy v divadelní galerii)

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

Březen
2012
cena 15,- kč

Mediální Partneři 

PAPEÎKA – naposledy v Brnû! 
pÛvodní historick˘ muzikál

Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘
pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘ sto-
lec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû talen-
tované dívce, která se svou touhou po vzdûlání, svou od-
vahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání svûta
v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry vás vtáhne velkolepá
scéna, kterou skvûle dokreslují propracované dobové
kost˘my, chytlavé melodie nároãn˘ch lyrick˘ch sól i sviÏ-
n˘ch sborov˘ch ãísel. Vychutnat nádhernou hudbu a napí-
nav˘ pfiíbûh si v‰ak mÛÏete jen do 6. bfiezna, kdy uvádíme
PapeÏku v této sezonû naposledy! 

28. 2. – 6. 3. 2012 
Hudební scéna
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Eva Gorãicová, manÏelka Erika Parduse pfievzala z rukou brnûnského primátora Romana Onderky Cenu mûsta Brna 
In memoriam Eriku Pardusovi v oblasti dramatického umûní.

Pfievzetí ceny stvrdila podpisem do knihy v˘znaãn˘ch 
osobností ocenûn˘ch Cenou mûsta Brna.

Námûstek fieditele Zdenûk Helbich s Eviãkou Hrbáãko-
vou a synáãkem pfii‰li gratulovat reÏisérovi Stanislavu
Mo‰ovi k narozeninám.

Na zku‰ebnách se rozbûhla práce na muzikálu Divá
Bára za úãasti autora Milana Uhdeho.

Juraj Kukura a Du‰an Vitázek jsou nominováni na
Cenu Thálie za loÀsk˘ rok, se‰li se na tiskovce k vyhlá-
‰ení Cen Thálie v praÏském Národním divadle.

Soupefiem Du‰anu Vitázkovi v klání o Cenu Thálie je
fieditel Divadla na Vinohradech Tomá‰ Töpfer.

Du‰an Vitázek mûl pfiíleÏitost se setkat také s legendou
ãeského divadla paní SoÀou âervenou.

V Praze se cítil Du‰an jako doma. Pro novináfiskou obec byl Du‰an velmi interesantní 
osobností.

Nûkolika snímky se vracím do ateliéru. Takto se pfiipra-
vovala první verze plakátu PapeÏka.

V˘tvarník Petr Hlou‰ek nechybûl ani pfii vytváfiení kom-
pozice plakátu Cid.

Druhá verze plakátu PapeÏka byla úspû‰nûj‰í ve schva-
lovacím procesu.

Pri generálkách dramatu Cid se autor fantastick˘ch
kost˘mÛ pan Peter âaneck˘ neudrÏel a vtrhl na jevi‰tû,
aby Viktoru Skálovi (první král Kastílie) upravil plá‰-
tûnku.

Hana Holi‰ová, Roman Vojtek a Hana Kováfiíková 
v divadelním klubu po pfiedstavení Sugar!

Tiskovou konferenci k muzikálu PapeÏka zahájila mi-
nuta ticha za novináfie ·tûpána Vla‰ína.

Činoherní scéna
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13. a 14. Března v 18.00 hodin

Anton Pavloviã âechov

ReÏie: Stanislav Mo‰a

Obalka_brezen2012_Obalka_leden010 Q8  22.2.12  12:17  Stránka 3



1

Partneři divadla

Konstantin Biebl
Milenci

AÏ umfiem, stanem se kvûtinami.
Ve dne budem lidem pro radost.
A v noci budem sami.

„Neodpoutávej se nikdy od sv˘ch snÛ!
KdyÏ zmizí, bude‰ dál existovat, 

ale pfiestane‰ Ïít.“ 
Mark Twain
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Premiéra na hudební scéně 4. února 2012

2

Dennis Martin

ReÏie: Stanislav Mo‰a

Dokoran_brezen2012_Sestava 1  22.2.12  12:04  Stránka 2



3

  

Fo
to

: j
ef 

Kr
at

oc
hv

il 

Dokoran_brezen2012_Sestava 1  22.2.12  12:04  Stránka 3



4

snímky ze slavnostní české Premiéry muzikálu PaPežka 
za účasti autorů donny W. cross, dennise martina a christoPha Jila
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Jeho inscenace vÏdy patfií k vrcholÛm sezony
Mûstského divadla v Brnû. Slovensk˘ reÏisér
Roman Polák se stal v moravské metropoli
uÏ pravideln˘m hostem, pfiestoÏe pendlování
mezi Bratislavou a Brnem mu ubírá energii.
Za nabídku reÏírovat jedno z nejklasiãtûj‰ích
dûl svûtové dramatiky, Cida, byl ale vdûãn˘.
I kdyÏ má za to, Ïe konkurovat na divadle
temporytmu filmÛ a klipÛ je stále sloÏitûj‰í. 

Kolikatá va‰e reÏie v pofiadí je Cid na
prknech Mûstského divadla Brno?
Opravdu nevím. Nepoãítám to. Urãitû jsem
dûlal uÏ více neÏ stovku inscenací, ale jestli je
v celkovém pofiadí stodesátá, stoãtrnáctá
nebo jiná, nevím. KdyÏ jsem byl mlad‰í, po-
ãítal jsem, ale teì uÏ ne. 
Proces tvorby je velmi zvlá‰tní, odpuzující 
a zároveÀ pfiitaÏliv˘, fiekl jste uÏ dfiív v je -
nom rozhovoru. Co vás na nûm tedy stále
tak pfiitahuje?
KaÏdá nová reÏie je nov˘ úkol. Pfiekvapující
na práci reÏiséra je fakt, Ïe to pofiád je nûco
jiného. I kdyÏ mÛÏete vyuÏít své zku‰enosti,
nikdy se nedá vyÏít jen z toho. VÏdy musíte

hledat jiné kombinace, protoÏe kaÏdá hra je
nûãím specifická. KdyÏ se jako reÏisér pro ni
rozhodnete, musíte to nûco svébytného obje-
vit, musíte v sobû najít energii podívat se na
pfiíbûh, kter˘ budete inscenovat, nezatíÏe-
n˘ma oãima. CoÏ je na reÏii to nejkrásnûj‰í 
i nejsloÏitûj‰í. 
Jsou ale reÏiséfii, ktefií nûkolikrát dûlají stej-
nou hru...
Sám jsem tak opakoval asi tfiikrát. Jednou to
dopadlo slu‰nû, jednou katastrofálnû a jednou
dobfie. Ale neumím to dûlat a ani si nemys-
lím, Ïe to je práce reÏiséra. Nûkolikrát mne 
o to Ïádali z rÛzn˘ch divadel, a vÏdy jsem od-
mítl. To uÏ není tvorba, to je jen jist˘ druh fie-
mesla a mne to tak nebaví. Mne láká, kdyÏ
jako ãlovûk se tfiicetilet˘mi zku‰enostmi stále
vstupuji do nového procesu a stále jsem na
zaãátku. V tom je adrenalin. âlovûk mÛÏe
pfiejít Nanga Parbat, ale pfiesto pofiád stojí
pfied nûjak˘m vrcholem. Ten mÛÏe b˘t sice 
i men‰í, ale souãasnû také sloÏitûj‰í, nebezpeã-
nûj‰í a nemusíte najít cestu nahoru. Pouze ne-
ustálé hledání vás nutí ze sebe vymaãkat co
nejvíc nov˘ch, svûÏích a netradiãních pohledÛ. 
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lelkování Jiřiny veselé

s romanem Polákem

S choreografkou Hanou
PeÀou Kratochvilovou,
Evelínou Kachlífiovou

a dramaturgem
Jifiím Závi‰em
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Pfiesto, nechtûl jste nûkdy s reÏií skoncovat?
Je pravda, Ïe v posledním období, fieknûme
asi deseti let, procházím jist˘m vystfiízlivûním.
Vidím, Ïe dopracovat se nûkdy dál by zname-
nalo úplnû zmûnit Ïivot, prostfiedí, vnímání
svûta, a to se mi nechce. Ani si nemyslím, Ïe
by to mûlo nûjak˘ v˘znam. Nálada v divad-
lech je ãím dál skeptiãtûj‰í. Cítím urãitou re-
zignaci ve svûtû, kde za slu‰ného ãlovûka je
povaÏován automaticky ten, kter˘ je bohat˘.
Jiné priority se relativizují. Jakoby b˘t chud˘
znamenalo b˘t neslu‰n˘m ãlovûkem, to je ab-
surdita, do níÏ jsme se po dvaceti letech od
revoluce dostali. TakÏe pfiicházejí my‰lenky,
které ubírají energii tvÛrcÛm. Jestli má vÛbec
v drsné konfrontaci s virtuálním svûtem, 
se svûtem povrchnosti, prázdn˘ch pfiíbûhÛ 
a show v˘znam zu‰lechÈovat diváky.  
Co je pro vás na reÏii nejtûÏ‰í?
V posledních letech je nejsloÏitûj‰í nastarto-
vat sám sebe a cel˘ kolektiv, s nímÏ pracuji.
Abychom nechtûli vytvofiit jen dal‰í inscenaci
do poãtu, ale nûco, co je jedineãné, neopako-
vatelné a osobité. I kdyÏ právû s tím pocitem
jedineãnosti se dostavuje vÏdy obava, zda to
má nûjak˘ v˘znam, smysl, mám pochybnosti,
co dál. Na‰tûstí se jedná o okamÏiky takové
deprese, z kter˘ch se rychle vzpamatuji. Pa-
radoxnû se mi to ale stává po úspû‰n˘ch pre-
miérách, ne po tûch nepfiíli‰ zdafiil˘ch. Není
to tak, Ïe by se mi nûco nepovedlo a nevûdûl
jsem, co dál, ale hledám, kudy pokraãovat po
úspûchu. 

Podstatou divadla je jeho neopakovatelnost.
CoÏ je trochu dûsivé, ne? Vyjma nûkolika te-
levizních záznamÛ nezÛstane i po tûch nej-
úspû‰nûj‰ích inscenacích vlastnû nic...
Nûkteré Ïijí ve vzpomínkách, o nûkter˘ch
existují záznamy kritikÛ, byÈ mnohé jsou 
z mého pohledu nedokonalé ãi scestné. Ale 
i ony se stanou historií, aÏ pamûÈ vychladne.
I to je ale vzru‰ující, Ïe vytvofiíte nûco, co
bude Ïít jen po urãitou dobu. Îe divadlo
vznikne, divák má moÏnost nûco vidût 
a potom ta inscenace zemfie. Jako by si ãlovûk
mûl uvûdomit, Ïe k Ïivotu patfií zrození 
a smrt. KaÏd˘m zrozením inscenace ji uÏ od-
suzujete na smrt. A tak ani na konci mého Ïi-
vota nezÛstane z mé tvorby nic. Vlastnû je to
ekologické. 
Ekologické? Spí‰ deprimující a smutné.
Pfied nûkolika lety jsem byl v Cambridge 
v jednom obrovském knihkupectví a za‰el do
oddûlení umûní. V obrovském, stometrovém
regálu tam stály knihy vûnované Chaplinovi,
Hitchcockovi a dal‰ím umûlcÛm a celebritám.
Díval jsem se na to a ptal se sám sebe: Co je
smyslem na‰eho Ïivota? Dostat se do toho re-
gálu? TakÏe ta smrt reÏiséra, kdyÏ zmizí z pa-
mûti hercÛ a divákÛ, ktefií jsou s to pochopit,
Ïe divadlo dûlá i reÏisér, je ekologiãtûj‰í neÏ
zafiazení se do nûjakého regálu.
Proã právû Cid? Bude mít hra stará takfika
ãtyfii století co fiíci dne‰nímu publiku?
Titul mi nabídlo divadlo a jsem za to velmi
vdûãn˘. Je to divadelní kapitola, do níÏ jsem
dosud nesáhnul. Je to krásná hra o lásce a po-
vinnosti, o tom, co znamená  rozpor mezi 
zachováním cti a láskou. V souãasnosti je 
pro nás ãest archaick˘ pojem ztrácející obsah,
vlastnost nepouÏívaná, zapomenutá a takfika
ztracená. Proto si myslím, Ïe diváci ocení
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alespoÀ na ty dvû hodiny vstup do spoleã -
nosti, která má úplnû jiné hodnoty. Konku-
rovat na divadle temporytmu videoklipÛ 
a filmÛ je velmi obtíÏné. Mnozí lidé mají
strach zÛstat sami se sebou, proto pofiád nûco
poslouchají, na nûco se dívají. Jediná konku-
rence je nabídnout jim paralelní svût, do
nûhoÏ ti, ktefií chtûjí, mohou vejít. S jin˘m
temporytmem, kde je základem lidsk˘ vztah,
vá‰nû, lidské prohry a vítûzství.
Musel jste nûkdy sám volit mezi láskou a po-
vinností?
Pfiekvapila jste mne, i kdyÏ dûlám Cida, 
o sobû jsem pfii této pfiíleÏitosti neuvaÏoval.
Asi spí‰ ne. Corneillova hra v‰ak souãasnû
nabízí i plno dal‰ích Ïivotn˘ch a Ïiv˘ch situ-
ací. Sám jsem byl pfiekvapen˘, kolik vá‰ní se
v ní skr˘vá, je tam láska, touha po nûze i ero-
tice, na druhé stranû krutost, je‰itnost, cynis-
mus... to v‰echno jsou vá‰nû, které jsou nám
i dnes blízké. 
I nejlep‰í vizi reÏiséra dokáÏou zhatit ‰patní

herci. Troufáte si po tfiech desetiletích práce
fiíct, Ïe poznáte dobrého herce?
(Dlouhé zamy‰lení) To je tûÏká otázka... Ale
ano, myslím, Ïe existují dobfií herci. 
Jifií Voskovec fiíkal, Ïe hrát pro dobrého di-
váka je blaho a rozko‰. Ale získat ‰patného
je ãest a sláva. Odhadnete, kdy se vám po-
dafií diváky získat?
Zamlada jsem na diváky vÛbec nemyslel.
Bylo mi to jedno, mûl jsem pocit, Ïe vyvolení
pochopí moji koncepci a ti nevyvolení aÈ z di-
vadla vypadnou. âím je v‰ak ãlovûk star‰í,
ménû extravagantní a poznává Ïivot, tím je
vdûãnûj‰í za to, jak diváci rÛzné úrovnû jsou
schopni vnímat. M˘m ideálem je shakespe-
arovsk˘ typ divadla, kdy prost˘ lid si z jeho
her bral pfiíbûh a krvavé souboje, mû‰Èané se
soustfiedili na spoleãenské problémy a inteli-
gence na psychologii postav. A to je dar, kdyÏ
se inscenace s úrovní biologickou, psycholo-
gickou a spoleãenskou podafií. 

Foto: jef Kratochvil

S pfiedstavitelkou 
hlavní role 

Evelínou Kachlífiovou
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Premiéra na činoherní scéně 11.  a 12. února 2012

Pierre Corneille

ReÏie: Roman Polák

8
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snímky ze slavnostní Premiéry inscenace cid
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rodinné stříbro

stanislav moša
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STANISLAV MO·A: 
CHCI SE DIVADLEM NEUSTÁLE BAVIT

Pro fieditele Stanislava Mo‰u je leto‰ní rok
obdobím hned nûkolika kulat˘ch pracovních
v˘roãí. Témûfi pfiesnû na den pfied dvaceti lety
pfievzal vedení Mûstského divadla Brno a vy-
budoval z nûj jeden z nejrespektovanûj‰ích
souborÛ pfiedev‰ím v oblasti hudebního di-
vadla. V této sezonû také zavr‰uje rovn˘ch
tfiicet let profesionálního reÏírování, s nímÏ
zaãal v roce 1982 právû v tehdej‰ím Divadle
bratfií Mr‰tíkÛ. Od té doby má na svém kontû
okolo sto tfiiceti inscenací, z nichÏ pod nûkte-
r˘mi je podepsán i jako autor. Nejnovûj‰ím
kusem z Mo‰ovy reÏisérské dílny je pÛvodní
historick˘ muzikál PapeÏka (Die Päpstin),
kter˘ v nûmecké Fuldû nastudoval s brnûn-
sk˘m t˘mem premiérovû uÏ loni v létû. Nejen
o tomto muzikálu, ale i o bilancování uplynu-
l˘ch let a spfiádání nov˘ch plánÛ jsme si po-
vídali v následujícím rozhovoru.

Co vás tolik fascinovalo na pfiíbûhu dívky
Jany, která v 9. století usedla na papeÏsk˘
trÛn?
Pfiedev‰ím my‰lenka, Ïe vÛbec není dÛleÏité,
zda je lidská bytost muÏ nebo Ïena. Podstatné

jsou schopnosti, nadání a osobnost jedince.
NejdÛleÏitûj‰ím je v‰ak obsah na‰eho Ïivota,
kter˘ mu vtiskneme jen my sami proti v‰em
pfiíkofiím, pfiedpojatosti okolí, nevzdûlanosti
a nelásce. Proto ani u tohoto pfiíbûhu nehraje
roli, jestli jde o smy‰lenou legendu nebo sku-
teãnost. Bereme to jako zprávu o osudu kon-
krétního ãlovûka. 
Osud Jany v‰ak není zrovna romantickou
historkou o vzniku ideálního ãlovûka…
To rozhodnû ne. Pfiíbûh jejího Ïivota je 
naopak velmi krut˘. Také Jana má totiÏ
kromû svého obrovského duchovního roz-
mûru a touhy po vûdûní zcela pfiirozené lid-
ské vá‰nû. Od útûku z domova její opu‰tûná
du‰e zoufale touÏí po lásce a jejím naplnûní. 
A právû tyto dva aspekty se u Jany zajímavû
stfietávají.
Zarámovali jste pfiíbûh skuteãn˘mi historic-
k˘mi reáliemi?
Tomu se samozfiejmû ne‰lo vyhnout. Pfiíbûh
se odehrává v 9. století, kdy napfiíklad funkce
Ïeny byla povaÏována za v˘hradnû repro-
dukãní. Nûmeãtí autofii v pfiíbûhu zohlednili
jak siln˘ katolick˘ grunt, tak i barbarsk˘ svût
legend. Potvrzením pfiíslu‰nosti ke katoli-
cismu je pro mladiãkou Janu v pfiíbûhu po-
stava svaté Katefiiny, jejíÏ medailonek nosí

S dramaturgyní
Klárou Latzkovou
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Jana neustále na krku. Získala ho od svého
bratra Matyá‰e, kter˘ v ní probudil touhu po
vzdûlání, nauãil ji ãíst, psát, znát latinu, zá-
klady fieãtiny... Poté, co byla Jana donucena
odejít z chrámové ‰koly a vzít si za manÏela
prostého kováfie, je celá vesnice zdecimovaná
nájezdem NormanÛ, ktefií vyvraÏdí v‰echny
úãastníky svatby. PfieÏije jen Jana, která mezi
mrtvolami nachází i svého bratra. Navlékne
si proto jeho kutnu, noÏem si ufieÏe vlasy 
a vytvofií tím tak dokonalé pfiestrojení za
muÏe. V tom jí pomáhá právû svatá Katefiina.
Barbarsk˘ svût je v inscenaci znázornûn˘
dvûma havrany, ktefií Janu ochrání i v oka-
mÏiku nájezdu NormanÛ, kdy ji pfiikryjí
sv˘mi kfiídly. Stejnû tak v momentû, kdy jí její
otec hrozí vyzrazením.
Pfii cestû aÏ na papeÏsk˘ trÛn prokáÏe Jana
velké odhodlání. Máte vy osobnû rád roz-
hodné a odváÏné typy Ïen, které si dovedou
jít za sv˘m?
V tomto jsem konzervativní. CeloÏivotnû ob-
divuji Ïenu jako lidskou bytost, která pfiesa-
huje ná‰ reáln˘ svût. V Ïenû spatfiuji ne smr -
telnost, protoÏe díky ní a skrze zrození no-
vého Ïivota se odehrává ten nejvût‰í zázrak
na‰í existence. Îivot je pfiíli‰ krátk˘ na to,
abychom Ïenu, která by mûla b˘t podle mého
názoru hlavnû muÏi opeãovávána, uvedli do
kfiiÏovatek mocensk˘ch soubojÛ. 
Pfied dvaceti lety, pfiesnû od 1. února 1992,
jste ve funkci fieditele divadla. Pfiimûlo vás
toto v˘roãí k nûjakému bilancování?
Divadlo je bûh na dlouhou traÈ. Co bylo
vãera, uÏ není dnes. Pofiád se objevují nové 
a nové skuteãnosti a v˘zvy, skrze nûÏ vstupu-
jeme do neustálého dialogu s divákem. 
A pokud se v minulosti i nûco nepovedlo,
mám tu v˘hodu, Ïe jsem celkem zapomnû t-
liv˘. (smích) Teda… h˘ãkám si pfiedev‰ím ty
krásné vzpomínky, a tûch mám poÏehnanû. 
Vzpomnûl byste si pfiesto na nûkterá svoje
‰patná rozhodnutí, kter˘ch s odstupem tfieba
litujete?
Takov˘ch jsem urãitû udûlal spoustu. V di-
vadle ãasto musíte i ta nejdÛleÏitûj‰í rozhod-
nutí uãinit rychle a v rovinû intuitivní. Proto je
dobré, Ïe ‰éfy divadel jsou umûlci a ne mana-
Ïefii nebo ekonomové, ktefií by chtûli v‰echno
pfiedem vypoãítat a vymezit podle dan˘ch

vzorcÛ. V‰ichni moji spolupracovníci by vám
potvrdili, Ïe kdyÏ jsem s nûãím nespokojen˘,
pomûrnû rychle to zformuluji a fie‰ím, protoÏe
nesnesu Ïít v prostfiedí, za které nesu zodpo-
vûdnost, s vûdomím, Ïe nûco není v pofiádku.
Zmíníte nûjak˘ takov˘ „pfie‰lap“?
Jako svoji první reÏii jsem u Mr‰tíkÛ dûlal hru
Falstaffovo babí léto ve Vladislavovû pfie-
kladu a v úpravû Jana Wericha. Hlavní roli
hrál tehdy Jifií Tomek. Je zvlá‰tní, Ïe dodnes
bych za tuto inscenaci dal ruku do ohnû, moc
se tfieba líbila studentÛm z divadelní vûdy, ale
tehdy na to skoro nikdo nechodil. Dodnes si
pofiádnû neumím vysvûtlit, ãím to bylo. Proto,
kdyÏ jsem se stal fieditelem divadla, inscenaci
jsem po pouh˘ch tfiech reprízách stáhl z re-
pertoáru. Také si pamatuji dvû svoje reÏie,
které jsem dostal pfiíkazem, ale vnitfinû jsem
tu‰il, Ïe bych je dûlat nemûl. A to pfiitom Ji-
ráskova Lucerna nakonec dosáhla úctyhod-
n˘ch 101 repríz! Maìarsk˘ muzikál s názvem
Smy‰lená reportáÏ o americkém popfestivalu
uÏ dopadl hÛfi...
Co je pro vás u divadla jednoznaãn˘m zna-
kem neúspûchu? Nízká náv‰tûvnost nebo
tfieba ‰patné kritiky? 
KdyÏ jsem je‰tû sám divadlo aktivnû hrával,
míval jsem stra‰ideln˘ sen, Ïe stojím na for-
bínû a neumím text. KdyÏ jsem potom zaãal
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reÏírovat, zmûnil se sen do pfiedstavy, v níÏ
lidé opou‰tûli mou inscenaci. Strach z prázd-
ného sálu je pofiád moje noãní mÛra. Jen bych
nikdy nechtûl dospût k tomu, Ïe bych mûl
chuÈ svoji inscenaci opustit já sám. Chci se
totiÏ divadlem neustále bavit. A vÏdycky si
fiíkám, Ïe kdyÏ to baví mû, najde se dostatek
dal‰ích, kter˘m to pfiinese minimálnû stejné
potû‰ení.  
Vzpomnûl jste, Ïe jste kdysi divadlo aktivnû
hrával. UplatÀujete tuto zku‰enost i jako re-
Ïisér? Pfiedehráváte hercÛm na zkou‰kách?
Minimálnû. V podstatû jsem si zakázal vstu-
povat na jevi‰tû. Odnauãil jsem se to uÏ jako
student JAMU, kdy jsem schválnû nosil vy-
soké boty, které se nedaly hned tak rychle
roz‰nûrovat. To abych nemohl vyskoãit na je-
vi‰tû a ukázat hercÛm, jak si to pfiedstavuji.
Vím taky, Ïe pfiedehrávání je ‰patná cesta.
KaÏd˘ dobr˘ herec by mûl totiÏ pfiekonat ja-
koukoliv pfiedstavu reÏiséra. Mûl by se umût
zmocnit své role v mantinelech, které jsou mu
dané – textem, hudbou, intonací, choreogra-
fií... Jak fiíkal kolega Goethe: Génius se
pozná v omezení. (smích)
U muzikálu PapeÏka jste si novû vyzkou‰el
i roli pfiekladatele, o kterou jste se dûlil je‰tû
s Mikulá‰em Bryanem. Jaká to byla zku‰e-
nost?

PfieloÏil jsem v Ïivotû uÏ víc vûcí, dûlával
jsem i simultánní pfieklady z nûmãiny. Ale je
pravda, Ïe teì poprvé se pro mû jednalo 
o pfieklad celé divadelní hry. Ale jinak pra-
covat peãlivû s textem jsem byl zvykl˘ od-
jakÏiva. KdyÏ jsem zaãínal reÏírovat,
pamatuji si, Ïe kaÏdou hru, co jsem pfiipra-
voval, jsem si pfieãetl tfiicetkrát aÏ padesát-
krát. Nepfieháním! Vrcholem v‰eho bylo,
kdyÏ jsem si na závûr text vlastnoruãnû pfie-
psal na psacím stroji, protoÏe tehdy je‰tû ne-
byly Ïádné poãítaãe. Myslím si, Ïe kdyÏ si
ãlovûk dané dílo takto ohmatá ze v‰ech
stran, získá k nûmu teprve ten správn˘
vztah. 
Dovedete se je‰tû – po tolika letech u di-
vadla – nadchnout z nûjakého pfiedstavení
jako naprosto nezaujat˘ divák?
Jednoznaãnû ano. V hledi‰ti dovedu b˘t nad-
‰en˘ jako malé dítû. Naposledy se mi to stalo
v Lond˘nû, kdyÏ jsem tam vidûl takovou 
loutkovou ãinohru s názvem Válka koní 
(v originále War Horse). Byl jsem nesmírnû
zasaÏen˘. Teì novû jde tento pfiíbûh i do kin,
zfilmoval ho Steven Spielberg. 
Pfiivedl jste do Brna uÏ snad v‰echny svûtové
muzikály. V souãasném repertoáru nabízíte
‰lágry jako Bídníci, Jesus Christ Superstar,
Evita, Jekyll a Hyde, Mozart! nebo âaro-
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dûjky z Eastwicku. Existuje pfiesto svûtov˘
titul, kter˘ je‰tû touÏíte uvést?  
Dlouho touÏím po muzikálu Notre Dame de
Paris. A uÏ k tomu zb˘vá jen maliãkost – zís-
kat práva na jeho uvádûní. (smích)
Je naopak nûjak˘ titul, u kterého víte, Ïe 
u nás nikdy nepÛjde zrealizovat?
Takov˘m je Phantom opery.V souãasné dobû
stojí práva na jeho uvádûní 15 milionÛ eur!
To je pro v‰echna hudební divadla ve svûtû
de facto blokaãní podmínka. Snad proto, Ïe
tvÛrci tohoto muzikálu nechtûjí, aby se uvá-
dûl jinde neÏ v Lond˘nû. Také bychom k jeho
uvádûní potfiebovali typ divadla podobn˘
tfieba brnûnské Mahence, ve které by ‰la
ideálnû technicky provést ona slavná scéna 
s padajícím lustrem. 
Podle ãeho se dá vlastnû pfiedem odhadnout,
jestli dan˘ titul zafunguje i u ãeského pub-
lika?
To se s jistotou nedá odhadnout nikdy. I mnû
se to stalo, tfieba u muzikálu Jekyll a Hyde.
KdyÏ jsem ho vidûl poprvé v New Yorku, tak
jsem málem o pauze ode‰el. Potom ve Vídni,
kde uvedli pfiepracovanou verzi, uÏ jsem byl

spokojen˘, a na‰e nastudování i VídeÀ mys-
lím je‰tû v mnohém pfiekonalo. Podobné je to
i s Probuzením jara, které není diváck˘m ta-
hákem snad v Ïádném divadle na svûtû.
V‰ude získává tento muzikál ceny, i v New
Yorku, ale nikde se nehrál moc dlouho. Di-
vákÛm jde jeho téma hodnû pod kÛÏi a vût‰i-
nou je silnû zasáhne. JenÏe si ten nepfienosn˘
záÏitek nechávají pro sebe. TakÏe informace
ve smyslu „BûÏte se na to podívat, je to
dobré“ uÏ potom dál neputuje, coÏ je velká
‰koda. Ale to se nûkdy stává.
Dovedete si sám sebe pfiedstavit za nûkolik
let bez pracovního nasazení, jen pfii odpo-
ãinku?
To asi ne, protoÏe z nicnedûlání bych umfiel.
I teì se snaÏím si práci pravidelnû prokládat
aktivním odpoãinkem. Od sv˘ch tfiinácti let
hraji tenis, taky jsem hrával závodnû basket.
Teì pfii sv˘ch pracovních pobytech v cizinû
jsem se dal novû i na golf. Sport je pro mû v˘-
borná du‰evní hygiena. Taková partiãka te-
nisu po ránu, to je naprosto ideálnû na -
 startovan˘ den!

Autor: Lenka Suchá, foto: jef Kratochvil
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ReÏie: Stanislav Slovák
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na hudební scéně10. a 11. března 2012 

F
ot

o:
 j

ef
 K

ra
to

ch
vi

l 

  

Dokoran_brezen2012_Sestava 1  22.2.12  12:05  Stránka 17



VSTUPENKY ON-LINE na www.mdb.cz

BŘEZEN 2012

� � � � � � � � � � � �

Dokoran_brezen2012_Sestava 1  22.2.12  12:05  Stránka 18



Andrew Bovell: V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky ladûné tra-
gikomedie tûÏí z permanentní konfrontace rozliãn˘ch úhlÛ
pohledu v nûkolika soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá
portréty a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky ze
Ïivota devíti postav – dvou manÏelsk˘ch párÛ, muÏe obvi-
nûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího man-
Ïela, její pacientky, jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ
byl kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku plnou pfie-
kvapiv˘ch zvratÛ, scelenou souhrou okolností ve strhující
koncert jdoucí aÏ na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve
drama lidí, muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, taj-
ností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví o chybách, které dûláme, 
a o následcích, které si za nû odná‰íme. A dÛrazem na 
absenci dÛvûry a lásky poukazuje právû na jejich nezbyt-
nost a potfiebnost v na‰ich Ïivotech. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková,
Viktor Skála, Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Tomá‰
Sagher, Robert Jícha, Martin Havelka, Tereza ·kodová 
a Bohumil Vitula. 

Pierre Corneille: CID
Jeden ze základních kamenÛ klasického dramatu v dûji -
nách divadla námûtovû ãerpá svÛj úÏasnû strhující pfiíbûh
ze ‰panûlsk˘ch rytífisk˘ch romancí. Láska Jimény a dona
Rodriga spûje ke ‰Èastnému zavr‰ení ve sÀatku, ale situace
se neãekanû zkomplikuje. Jiménin otec totiÏ urazí otce
Rodrigova a Rodrigo mstí otcovu pohanûnou ãest: 
v souboji hrabûte zabije. Jiména Ïádá Rodrigovu hlavu,
podfiizujíc lásku vÛli a poÏadavku rodové cti. Rodrigo v‰ak
vybojuje ·panûlsku dÛleÏité vítûzství nad Maury a získává
ãestn˘ pfiídomek Cid (pán), jakoÏ i panovníkovu pfiízeÀ za
své zásluhy o stát. Jiména nicménû trvá na potrestání
muÏe, kter˘ zabil jejího otce, pfiestoÏe jej miluje... Pod kÛÏi
se vtírající dramatick˘ úãinek scén, opl˘vajících
velkolep˘m a pfiitom zcela logick˘m patosem, roste 
z mistrov ské v˘stavby dûje, kter˘ se toãí kolem konfliktu
lásky a cti, vá‰nû a vÛle a nutí jak Rodriga, tak Jiménu
volit mezi vzájemnou láskou a povinností vÛãi rodinû 
a státu. Zvítûzí povinnost, rodová a osobní ãest spolu
s vy‰‰ími a nadosobními zájmy nad individuálním citem,
kter˘ naz˘váme láskou? To se dozvíme aÏ v samotném
závûru tohoto mimofiádného díla. Corneillovo skvostné
básnické drama (staré bezmála ãtyfii století) tak mÛÏe 
v na‰í dobû, prosáklé od teorie po praxi egoismem, dobû,
kdy pojmy povinnost a ãest zplanûly k bezobsaÏnosti, re-
zonovat my‰lenkami nejen provokativními a potfiebn˘mi,
ale i nezbytnû krásnû podvratn˘mi.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Petr
·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav Matûjka, Patrik
Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena Konvalinová,
Miroslava Koláfiová a dal‰í.

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe: 
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na motivy známé
divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes jiÏ klasick˘
muzikálov˘ titul, kter˘ mûl premiéru na Brodwayi v roce
1956, vypráví znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové,
která projde promûnou v sebevûdomou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví 
v originále anglick˘m dialektem cockney, inspirovalo
autora úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u k pfievedení hry

do brnûnského prostfiedí a k pouÏití místního náfieãí, br-
nûnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s pfiívlast-
kem ze ZelÀáku, protoÏe postava Lízy se pfiesunula 
z pÛvodní lond˘nské trÏnice Covent Garden na brnûnsk˘
Zeln˘ trh. Nejde totiÏ jen o jazykovou inovaci, ale 
i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevy-
cházejí z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli 
Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na t˘ louce zelen˘…
S posunem muzikálu do nám blízké jazykové roviny a také
smûrem do souãasnosti, souvisí také zmûna jmen. V br-
nûnské verzi nenajdeme Lízu Doolittlovou, ale ëulínko-
vou, nikoli profesora Higginse, ale Jindfiicha Hradského,
místo plukovníka Pickeringa plukovníka ·piãku a Freddy
Eynsford-Hill pro‰el promûnou na Bedfiicha ·kodu-
Vrchovského. Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním
pfiedstavitelÛm je inscenace, kterou doprovází osmiãlenn˘
Ïiv˘ orchestr, jedním z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení
MdB.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Markéta Sedláãková nebo Radka Coufalová, Mar-
tin Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Bure‰, Zdenûk
Junák nebo Ladislav Koláfi, Miroslava Koláfiová nebo Eva
Jelínková, Zdena Herfortová nebo Irena Konvalinová, Jifií
Mach nebo Kristian Pekar 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 nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ
zemfie i Král, je jí mladá Snûhurka vydána zcela na milost
a nemilost. Pfied smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin tem-
ného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak stojí k je-
jímu ‰tûstí 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 ruky tu jaksi chybí a post˘lky
jsou ponûkud malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce
se podafiilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se jí zbavit
sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû in-
spirováni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho,
tvofií hudební skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav
Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu,
plnou horrorového napûtí, ztfie‰tûného humoru i pohád-
kové laskavosti. V‰e samozfiejmû kofienûno pÛvabn˘mi,
chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ má
v‰echny pfiedpoklady b˘t pfiíjemn˘m pfiedstavením,
nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m.
Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáfi nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr
·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláfi
nebo Igor Ondfiíãek, Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Jakub
Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Prze-
binda nebo Jifií Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta
nebo Alan Novotn˘ a dal‰í. 

Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch
komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech,
Charliem a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého
srdce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou
stydlivost i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají
zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná
náhoda spolu s dluhy, typick˘m to prÛvodcem student-
sk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy
tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student Babberley.
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činoherní scéna hudební scéna

1.3. výkřiky do tmyčt 19.30 A4

2.3. cidpá 19.30 A5

3.3. dokonalá svatbaso 19.00 zadáno

4.3. cidne 19.30 E7

5.3. cidpo 19.30 AB1

6.3. cidút 19.30 AB2

7.3. sugar! (někdo to rád horké)st 19.30

8.3. sugar! (někdo to rád horké)čt 11.00 zadáno

8.3. sugar! (někdo to rád horké)čt 18.00 PP1

9.3. sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00 zadáno

10.3. výkřiky do tmyso 19.30 AB6

11.3. charleyova tetane 18.00

12.3. oidipus králpo 19.30 R12

13.3. tři sestryút 18.00 PPP

14.3. tři sestryst 18.00 P18

15.3. mojžíščt 19.30 AB4

16.3. dokonalá svatbapá 18.00

17.3. oidipus králso 19.30 A12

18.3. oidipus králne 19.30 M12

19.3. dokonalá svatbapo 19.30

20.3. zkrocení zlé ženyút 19.30

21.3. zkrocení zlé ženyst 18.00

22.3. zkrocení zlé ženyčt 18.00

obnovená premiéra25.3. my Fair ladyne 19.30

26.3. my Fair ladypo 19.30

23.3. zkrocení zlé ženypá 19.30 C5

2.3. Papežkapá 19.30 C5/E5

1.3. Papežkačt 19.30 C4

3.3. Papežkaso 15.00

3.3. Papežkaso 19.30

4.3. Papežkane 18.00

5.3. Papežkapo 19.30

6.3. Papežkaút 18.00

10.3. sněhurka a sedm trpaslíkůso 14.00

10.3. sněhurka a sedm trpaslíkůso 18.00

11.3. sněhurka a sedm trpaslíkůne 14.00

11.3. sněhurka a sedm trpaslíkůne 18.00

zadáno12.3. sněhurka a sedm trpaslíkůpo 11.00

A5/AB5

23.3. divá bárapá 14.00

23.3. divá bárapá 19.30

D/E7

A1/AB1

24.3. divá báraso 19.30 P

25.3. divá bárane 19.30

po 19.30

E2/C2

26.3. divá bára

A3/AB3

út 19.3027.3. divá bára

st 19.3028.3. divá bára

A4/AB4čt 19.3029.3. divá bára

27.3. my Fair ladyút 18.00

28.3. my Fair ladyst 19.30

29.3. my Fair ladyčt 18.00

E530.3. zkrocení zlé ženypá 19.30

20

Program březen
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Milan Uhde, Milo‰ ·tûdroÀ, Leo‰ Kuba: DIVÁ BÁRA
Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ jsou nespornû nestory (nejen)
brnûnského muzikálu – od legendární Balady pro banditu aÏ
po dvojici muzikálov˘ch titulÛ pro MdB: Nana a âerven˘ 
a ãern˘. Po zmínûn˘ch dvou muzikálech na témata z klasické
svûtové literatury zvolili nyní, spoleãnû s dal‰ím hudebním
skladatelem Leo‰em Kubou, námût z literatury ãeské – Divou
Báru BoÏeny Nûmcové. Libretista Milan Uhde se mimo jiné
inspiroval i tragick˘mi osudy samotné autorky, kterou celoÏi -
votnû provázela netolerance, strach a nepochopení. V˘sled-
kem je velké drama, ve kterém Bára bojuje za právo na
svobodnou existenci a na ‰tûstí, i za právo své kamarádky
Eli‰ky, nucené do sÀatku s nemilovan˘m muÏem, s nedÛvûrou
a nepfiátelstvím celé obce – byÈ pohnutky jednotliv˘ch ves-
niãanÛ jsou rozdílné, coÏ Uhde ve svém scénáfii mistrnû
rozkr˘vá. Bohat˘ pfiíbûh logicky korunuje i nenápadn˘, ale 
o to silnûj‰í milostn˘ motiv vztahu Báry k myslivci.
ReÏie: Juraj Nvota
Hrají: Andrea Bfiezinová, Vojtûch Blahuta, Stanislav Slovák
nebo Du‰an Vitázek, Marta Prokopová, Ale‰ Slanina, Igor
Ondfiíãek, Jana Musilová, Jan Mazák, Lenka Janíková,
Ladislav Koláfi, Viktor Skála, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

pá 19.3030.3. koncert pro krtka
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PrograM DuBen

Činoherní scéna Hudební scéna

1.4. Škola základ životane 18.00

2.4. Škola základ životapo 19.30

4.4. Mojžíšst 19.30

5.4. Cidčt 19.30 C4

6.4. Cidpá 19.30 C5

7.4. Cidso 19.30 AB6

11.4. Škola základ životast 19.30

12.4. Sluha dvou pánůčt 19.30

13.4. Zkrocení zlé ženypá 19.30 AB5

14.4. Zkrocení zlé ženyso 19.30 A6

15.4. Zkrocení zlé ženyne 18.00

17.4. Výkřiky do tmyút 19.30 C2

18.4. Cidst 19.30 AB3

19.4. Cidčt 19.30 AB4

20.4. Becket aneb Čest Božípá 18.00

21.4. Becket aneb Čest Božíso 18.00

22.4. Charleyova tetane 18.00

27.4. Tři v tompá 14.00

27.4. Tři v tompá 19.30 A5

28.4. Tři v tomso 19.30 P

29.4. Tři v tomne 19.30

30.4. Tři v tompo 19.30 A1

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA hosTování dERniéRA

3.4. Les Misérables (Bídníci)út 18.00

2.4. Les Misérables (Bídníci)po 19.30

4.4. Les Misérables (Bídníci)st 18.00

5.4. Les Misérables (Bídníci)čt 19.30

6.4. Les Misérables (Bídníci)pá 18.00

7.4. Les Misérables (Bídníci)so 15.00

7.4. Les Misérables (Bídníci)so 19.30

8.4. Les Misérables (Bídníci)ne 18.00

10.4. Les Misérables (Bídníci)út 18.00

13.4. Jekyll a Hydepá 18.30

14.4. Jekyll a Hydeso 15.00

14.4. Jekyll a Hydeso 19.30

15.4. Jekyll a Hydene 18.00

16.4. Jekyll a Hydepo 18.00

R/X2012

Z/T2012

19.4. Chicagočt 18.00

20.4. Chicagopá 19.30

so 19.30

A/M2012

21.4. Chicago

ne 19.3022.4. Chicago

po 18.0023.4. Chicago

C4čt 19.3026.4. Divá Bára

C5/E5pá 19.3027.4. Divá Bára

A6/AB6so 19.3028.4. Divá Bára

ne 18.0029.4. Divá Bára

po 18.0030.4. Divá Bára

Les Misérables
(Bídníci)

Becket
aneb 

âest boÏí
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¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející
z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou záru-
kou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nos-
talgie. 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘,
Pavla Vitázková, Radka Coufalová nebo Markéta Sedláã-
ková, Josef Jurásek, Zdenûk Junák, Irena Konvalinová
nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch
autorÛ pro divadlo. Na pfiíbûhu sester Prozorovov˘ch
Olgy, Iriny, Má‰i a jejich bratra Andreje, které osud zavál
do malého provinãního mûsteãka, âechov sugestivnû za-
chycuje období konce 19. století se v‰emi protiklady. Ses-
try touÏí pfiestûhovat se do Moskvy, kde proÏily své dûtství.
Jejich Ïivotní podmínky se v‰ak natolik mûní, Ïe souro-
zenci ztrácejí moÏnost realizovat svoje plány. Bratr Andrej
se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smifiuje se
sv˘m bezperspektivním osudem i Olga. Tragicky konãí
láska Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in ro-
dinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo‰kli-
vují drásavou v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû Ïít.  Na jejich
stescích a tr˘znivé bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky
zobrazit nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale
i celou etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra dodnes ucho-
vává svou Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí
blíÏící se katastrofy rámcují vnitfiní konflikty psycholo-
gicky propracovan˘ch postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi
a domnûl˘mi hodnotami. DÛleÏitou úlohu hraje lyrizmus.
Jednotlivé detaily, v˘roky i celková atmosféra dûje mají
úÏasn˘ symbolick˘ charakter a dodávají mimofiádn˘ ze -
v‰eobecÀující a nadãasov˘ ráz jedné z nejlépe napsan˘ch
her svûtové divadelní literatury. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláã-
ková, Ivana VaÀková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec,
Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka, Jan
Mazák, Jakub Przebinda, Radek Novotn˘, Pavel Kunert,
Eva Jelínková.

Sofokles: OIDIPUS KRÁL 
Geniální dílo z doby pfied dvûma a pÛl tisíci lety b˘vá po -
kládáno za nejdokonalej‰í antickou tragédii vÛbec a tvofií
jeden z vrcholÛ svûtového dramatu v‰ech dob: plnokrevnû
vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pfiíbûh o zloãinu a trestu,
vinû, sebepoznání a odpovûdnosti nabízející mimofiádné
herecké pfiíleÏitosti. Thébsk˘ vladafi Oidipus pátrá po
pfiíãinû, pro kterou Théby suÏuje mor; podle delfské vû‰tby
jde o boÏí trest za nepotrestanou vraÏdu pfiedchozího krále
Laia. Oidipus, rozhodnut˘ odhalit pravdu a vykonat po -
mstu, objevuje krutou minulost a pfii jejím poznání
prohlédnuv a poznav pravdu, sám oslepne. Pfiíbûh Oidipa
je pfiíbûhem o síle osudu, naplÀujícího se právû skrze
skutky, jimiÏ se mu lidé snaÏí vyhnout. Pfiíbûhem jedince,
kter˘ platí za zloãin proti fiádu, aãkoliv tento zloãin spáchal
nejen nevûdomky, ale dokonce proti racionální vÛli své
i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. Král Oidipus v‰ak není
pouze dramatickou anal˘zou individuálního svûdomí, ob-
sahuje i úÏasn˘ sociální rozmûr. TfiebaÏe byl ústfiední a pr-
votní zloãin spáchán bezdûky, stal se reáln˘m naru‰ením
rovnováhy fiádu svûta. A je neodkladnou povinností
Oidipa jako vladafie, tuto rovnováhu opût nastolit, a to i za
cenu sebezniãení. Sofokles vytvofiil vûãné naléhavû re-
zonující drama o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza,
které mÛÏe b˘t vÛãi jedinci nesmírnû kruté, nikdy se v‰ak
nesmí stát panstvím náhody a zvÛle. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach, Ivana VaÀková, Viktor Skála, Josef Ju-

rásek, Jan Mazák, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka,
Zdenûk Bure‰, Miroslava Koláfiová, Irena Konvalinová,
Katefiina Krejãová, Tereza Martinková, Martin KfiíÏka,
Karel ·karka, Jakub Uliãník a dal‰í.

William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou
Bia nku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky roz-
dychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá
na tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Kate-
fiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost
naopak postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají,
Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto
by se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou
pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏva-
nûného, chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem
Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“.
Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í
saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké ãásti dána
tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné jako 
i vdûãné – vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími,
a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní fra‰ky,“ napsal
Jifií Josek, v jehoÏ suverénním pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kach-
lífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka,
Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Josef Ju-
rásek, Tomá‰ Sagher,  Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰,
Eva Gorãicová.

Donna W. Cross, Dennis Martin: PAPEÎKA 
Podle svûtového bestselleru americké spisovatelky Donny
W. Cross PapeÏka, kter˘ vy‰el ve více neÏ tfiiceti jazycích
a podle kterého byly natoãeny jiÏ dva celoveãerní filmy,
napsal mlad˘ nûmeck˘ muzikálov˘ skladatel a textafi Den-
nis Martin (autor inscenací Elizabeth a Bonifatius)
muzikál vyprávûjící témûfi neuvûfiiteln˘ pfiíbûh – legendu
o Ïenû, která v polovinû devátého století usedla na pa-
peÏsk˘ stolec. Mladinká Jana je dívkou, jeÏ se zcela
vymyká svému okolí i zaÏit˘m pfiedstavám o Ïenách, jejich
moÏnostech i poslání. Je v˘jimeãnû chytrá a talentovaná.
Nejprve se jí, proti v‰em tehdej‰ím zvyklostem, dostává 
i jako dívce legálního vzdûlání. Následnû pak mÛÏe
v pfievleku za svého ne‰Èastnû zabitého bratra pokraãovat
v uãení. Samozfiejmû Ïe je kvÛli tomu neustále na útûku, 
a tak její cesta pokraãuje aÏ do ¤íma, kde se stává nejprve
léãitelem neboh˘ch, aÏ se nakonec stane lékafiem samot-
ného papeÏe a následnû i jeho nejbliÏ‰ím rádcem. KdyÏ
papeÏ násilnû umírá, stává se Jana–Jan jeho následníkem.
Milují ho pfiedev‰ím prostí lidé – chudí a nemocní, kter˘m
obûtuje své osobní ‰tûstí. Pfiesto v‰ak i ona podléhá lásce
a jak o této legendû vyprávûjí dochované stfiedovûké
obrazy, je nakonec prozrazena v okamÏiku, kdy porodí
dítû. Aãkoli se katolická církev ve stfiedovûku snaÏila
v‰echny dÛkazy o tomto pfiíbûhu zniãit a onu historku
prezentovat pouze jako stfiedovû kou fantazii, není dosud
zfiejmé, zda skuteãnû ne‰lo o historickou postavu. Navíc
dodnes existuje formální zkou‰ka pohlaví novû nastupu-
jícího papeÏe. Jedná se o neb˘val˘ pfiíbûh pln˘ tajemství,
vá‰ní, touhy po vzdûlání i obûtování se. Na‰e divadlo uvádí
muzikál jako druhé na svûtû v ãeské premiéfie.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Slováková, Ladislav
Koláfi, Petr Gazdík nebo Robert Jícha, Ale‰ Slanina, Igor
Ondfiíãek, Johana Gazdíková nebo Ivana VaÀková,
Stanislav Slovák, Jakub Przebinda, Rastislav Gajdo‰,
Lenka Janíková nebo Mária Lalková, Milan Nûmec nebo
Luká‰ Vlãek a dal‰í.
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hana holišová
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Nûmeck˘ historick˘ muzikál PapeÏka inspi-
rovan˘ legendou vypráví pfiíbûh mladé Ïeny,
která se fiízením osudu ocitla aÏ na papeÏ-
ském stolci. Muzikál vznikl podle stejno-
jmenného románu americké spisovatelky
Donny W. Crossové z roku 1996. Kniha se
ihned stala bestsellerem a byla pfieloÏena do
‰estatfiiceti  jazykÛ. Inspirovala filmafie ale
také mladého nûmeckého skladatele a tex-
tafie Dennise Martina, jehoÏ muzikál Pa-

peÏka mûl svûtovou premiéru 3. ãervna 2011
v Zámeckém divadle v nûmecké Fuldû, v jejíÏ
klá‰terní ‰kole se ãást pfiíbûhu také odehrává.
Muzikál v reÏii Stanislava Mo‰i nyní pfiiputo-
val z Fuldy do Brna, kde jej tvÛrci uvedou v
ãeské premiéfie, kterou si nenechala ujít ani
autorka pfiedlohy, ani autor hudby. V hlavních
rolích alternuje Hana Holi‰ová se Svetlanou
Slovákovou. První PapeÏky, která odehrála
poãátkem února oficiální ãeskou premiéru,
jsme se ptali na v‰e kolem Ïeny v muÏském
církevním rouchu.

Historick˘ muzikál PapeÏka napsal mlad˘
nûmeck˘ skladatel a textafi Dennis Martin,
kter˘ se nechal inspirovat knihou Ameri-
ãanky Donny W. Cross.  âetla jste tu knihu?
Jak na vás zapÛsobila?

Knihu jsem bohuÏel ne-
ãetla, nebyl ãas. Je mi to
líto, ale doufám, Ïe to aspoÀ
po premiéfie je‰tû doÏenu.
Vidûla jsem film Pope Joan
z roku 2009. Film úplnû 
nesplnil moje oãekávání,
moÏná proto, Ïe jsem ho vi-
dûla aÏ po pfieãtení divadel-
ního scénáfie a uÏ jsem si 
o pfiíbûhu vytvofiila svoje
pfiedstavy. Vidûla jsem i pár
scén ze star‰í filmové Pa-
peÏky z roku 1972 a ta se mi
zdála drsnûj‰í, surovûj‰í a to
mi k tomuto pfiíbûhu i k de-
vátému století, v nûmÏ se
odehrává,  ‰lo nûjak víc.

Je vám toto stfiedovûké téma nûãím blízké?
âetla jsem nedávno v nûjakém ãasopisu vel-
k˘ ãlánek o muslimsk˘ch Ïenách, které se 
rozhodly, Ïe uÏ nebudou jen otrokynûmi
muÏÛ a rozhodly se jít proti nesmyslnû pfiís-
n˘m zvyklostem v jejich zemi, kde Ïena dnes,
stejnû jako v devátém století, je dobrá jen 
k tomu, aby rodila dûti. Tyto Ïeny jsou v ohro-
Ïení Ïivota, protoÏe je chce zabít buìto jejich
manÏel, nebo jejich rodina za to, Ïe se vzpírají

tradici. Pfiijde mi to tak neuvûfiitelné, Ïe 
v dne‰ní dobû jsou stále místa na svûtû, kde
vládne takováto ‰ílená a fanatická nerovno-
právnost mezi Ïenami a muÏi. Mûly bychom
si vás, na‰ich evropsk˘ch gentlemanÛ, víc
váÏit.
Máte ráda historické látky na divadle?
Musím odpovûdût struãnû. Nijak zvlá‰È je ne-
upfiednostÀuji.
Pfiíbûh vypráví o mladiãké dívce Janû, která
v devátém století usedla na papeÏsk˘ trÛn.
Aãkoli se církev ve stfiedovûku snaÏila dÛ-
kazy o tomto pfiíbûhu zniãit a oznaãovala jej
za fantazii, dodnes není zfiejmé, zda skuteãnû
ne‰lo o historickou postavu. Jaké jsou diva-
delní kontury va‰í papeÏky Jany?
Pfiíbûh na divadle je vyprávûn Aeskulapiem,
kter˘ byl blízkou osobou Jany, takÏe je vyprá-

24

V muzikálu
PapeÏka,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Hana Holi‰ová
PapeÏka je siln˘ pfiíbûh o silné dívce
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vûn ne jako fikce, nebo pohádka, ale tak, Ïe
se stal. Je to takov˘ prÛfiez jejím Ïivotem od
narození aÏ po její smrt.
Muzikál má ãeskou premiéru 4. února a v
hlavní roli se pfiedstavíte vy a posléze i Svet-
lana Slováková v alternaci s vámi. Máte
ráda podobné stfiídání v hlavních rolích?
Alternace má samozfiejmû své v˘hody i nev˘-
hody. Je inspirativní vidût, jak nad rolí pfie-
m˘‰lí nûkdo jin˘. Taky to má v˘hody
praktické, Ïe se máte s k˘m prostfiídat, kdyÏ
pfiijde nemoc nebo nûjaké jiné povinnosti. Na
stranu druhou, kdyÏ zkou‰íte bez alternace,
rolí Ïijete je‰tû intenzivnûji, nikdo vás s nik˘m
nesrovnává, role je jen va‰e.
Muzikálov˘ch hlavních rolí jste odehrála uÏ
povícero (namátkou Evita, Máfií Magda-
lena…) Je papeÏka Jana v nûãem jiná?
Je jiná, stejnû jako kaÏdá nová role. Hraju
Janu jako dospívající dívku, potom Janu pfie-
vleãenou za chlapce, pozdûji Janu jako po-
boãníka papeÏe a v závûru Janu jako papeÏe.
Na tyto v‰echny etapy není mnoho ãasu, stfií-
dají se rychle za sebou, i kdyÏ ve skuteãnosti
by mezi etapami ubûhla spousta ãasu. Je
tûÏké v podstatû zkratkovitû vystihnout op-
sané jednotlivé úseky jejího Ïivota. Navíc
Jana pfiedstírá, Ïe je muÏ, aby mohla dûlat to,
po ãem touÏí – tedy lékafiství, ãtení knih, 
vzdûlávání se… V té dobû byly podobné 
intelektuální aktivity pro Ïenu naprosto ne-
pfiípustné. Musí se rozhodnout, jestli upfied-
nostní lásku k lidu a ke svému poselství, nebo
jestli to v‰echno opustí pro lásku ke Gerol-
dovi a kvÛli dítûti, které s ním ãeká.
Co se vám na této postavû líbí, jste si v nû -
ãem podobné?
MoÏná bych to trochu mohla pfiirovnat 
k práci na roli ve Veãeru tfiíkrálovém, kde
jsem ztûlesÀovala dûvãe, které se taky muselo
pfievlékat za muÏe. Vlastnû i v muzikálu Noc
na Karl‰tejnû jsem Alena, která se pfievléká
za páÏe, aby se dostala do blízkosti svého mi-
lého… To je pomûrnû hojná zku‰enost s pfie-
vlékáním do muÏského ‰atu. MoÏná bych se
mûla zamyslet nad tím, jestli se mi tím nûkdo
nesnaÏí nûco naznaãit (smích).
Jak byste popsala zájemcÛm o náv‰tûvu Pa-
peÏky hudební tvar tohoto nového muzikálu?
Hudebnû jsou v muzikálu pouÏity prvky ty-

pické pro dobu, ve které se pfiíbûh odehrává,
i prvky gregoriánského chorálu. Ale jinak je
v hudbû spousta krásn˘ch hitÛ, které jsou spí‰
modernûj‰ího, popovûj‰ího raÏení.  Myslím,
Ïe si kaÏd˘ divák pfiijde na své.
MÛÏu mít osobní otázku? Ptám se právû
díky va‰í úloze. Jste vûfiící?
Nepocházím z vûfiící rodiny a nikdo mû k vífie
v Boha nevedl, ale nejsem ani odpÛrcem,
pokud nejde o náboÏensk˘ fanatismus. KdyÏ
potkávám jednu na‰i paní recepãní v divadle,
která je vûfiící, vÏdycky mi Ïehná.  Dodává mi
tím sílu, urãitû to má nûco do sebe, kdyÏ se
ãlovûk v tûÏk˘ch situacích má o co opfiít. 
A pro nûkoho to nûco mÛÏe b˘t víra a tomu
naprosto rozumím.
V Nûmecku muzikál PapeÏka zarezonoval
nejen díky uvedení v mûsteãku Fulda, o kte-
rém se ve scénáfii mluví a kde Jana studo-
vala klá‰terní ‰kolu. âím si myslíte, Ïe mÛÏe
toto dílo zasáhnout a oslovit brnûnského di-
váka?
Ve Fuldû mûli o rozruch kolem tohoto muzi-
kálu postaráno díky tomu, Ïe nûkter˘m cír-
kevním hodnostáfiÛm se pfiíãilo uvedení
PapeÏky. Mûlo to ale spí‰ pozitivní vliv na
náv‰tûvnost, neÏ Ïe by to lidi odradilo. Dou-
fám, Ïe takov˘ch lidí, které by tento pfiíbûh
pobufioval z dÛvodu jejich víry, bude mini-
mum. A vzhledem k tomu, Ïe ná‰ pfiíbûh se
neopírá o to, jestli to byla nebo nebyla
pravda, tak vlastnû není ani dÛvod. 
A ãím teda zasahuje vás?
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S Petrem Gazdíkem
v muzikálu
PapeÏka,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Mû osobnû pfiíbûh Jany zasahuje, aÈ uÏ je to
pravda nebo fikce. Je to siln˘ pfiíbûh o silné
dívce, která se postavila svému osudu „Ïeny“
v dobû, která Ïenskému plemenu pfiíli‰ naklo-
nûna nebyla. A hudba cel˘ pfiíbûh je‰tû umoc-
Àuje a dává velk˘ prostor k vyjádfiení emocí
v‰ech postav. Budeme doufat, Ïe i u nás bude
divácky PapeÏka pfiijata jako v Nûmecku. Pa-
peÏka se tam totiÏ stala muzikálem roku
2011. A jedna ze sólov˘ch písní Jany je hitem
v nûmeck˘ch rádiích.
Dûláte radûji pÛvodní nové muzikály nebo
zavedenou klasiku?
To se nedá fiíct. U klasiky uÏ znáte nûjaká
pfiede‰lá uvedení, nebo varianty. PÛvodní vûc
je vÏdycky vût‰í dobrodruÏství, protoÏe hle-
dáte nûco, co je‰tû nikdo pfied vámi nehledal.
Spí‰ záleÏí na autorech a na reÏii, neÏ na tom,
jestli jde o klasiku ãi nové autorské dílo.
Vy uÏ jste skuteãnû velmi ostfiílená muziká-
lová hereãka. Máte nûjak˘ svÛj nesplnûn˘
sen v tomto Ïánru?
Já nemám vyloÏenû vysnûné role, ale urãitû
jsou role, u kter˘ch si tak trochu tajnû dou-
fám, Ïe bych si je mohla zahrát. V podstatû
mÛÏu fiíct, Ïe mû spousta takov˘ch rolí uÏ po-
tkala, takÏe mÛÏu b˘t spokojená. Mrzí mû, Ïe
se mi z ãasov˘ch dÛvodÛ nepovedlo nazkou-
‰et My Fair Lady, kterou mi pfied pár lety na-
bídl pan reÏisér Gustav Skála. Roxie v
Chicagumû bohuÏel v na‰em divadle minula,
ale tfieba se mi je‰tû nûkdy nûkde po‰tûstí se
s ní setkat. Taky mû naprosto nadchla Tereza
Bebarová v roli Funny Girl z Divadla na Fi-
dlovaãce, coÏ je krásná komická, moÏná spí‰
tragikomická figura, která má mé velké sym-
patie. A role PapeÏky je krásná pfiíleÏitost, za
kterou jsem opravdu moc ráda, Ïe mû po-
tkala. 
Také jste si zkusila práci pfied filmovou a te-
levizní kamerou. Na co nejradûji vzpomí-
náte a co vás tfieba v tomto roce z natáãecích
pfiíleÏitostí ãeká?
Toãila jsem v loÀském roce tfii televizní filmy.
S panem reÏisérem Vûrãákem, Filipem Ren-
ãem a Vladimírem Michálkem. V‰echno to
natáãení byly zajímavé zku‰enosti, ale setkání
s reÏisérem Michálkem bylo tím, na které nej-
víc a nejradûji vzpomínám. Je to skvûl˘ reÏi-
sér a zároveÀ stra‰nû pfiíjemn˘ ãlovûk, moc si

ho váÏím. Letos by mûla pfiijít i nûjaká dal‰í
práce pfied kamerou, ale konkrétnû o tom ra-
dûji je‰tû mluvit nechci.
Tû‰íte se na jaro nebo jste dívka do zimních
sportÛ a mrazivého poãasí?
Tû‰ím se na jaro kaÏdoroãnû uÏ od konce
záfií. Jsem vyloÏenû letní typ a s jarem pfii-
chází ta nadûje, Ïe léto bude uÏ brzy. V˘letem
na hory taky nepohrdnu, ale na to nûjak není
dostatek ãasu. 
A na co se nejvíc tû‰íte v osobním Ïivotû?
Tû‰ím se na v‰echno, co pfiijde a hlavnû dou-
fám, Ïe nebude tolik dÛvodÛ k smutku jako v
roce loÀském. 
PapeÏka Jana byla svému poslání bezmeznû
oddána, i kdyÏ jí ho ponûkud zamotala po-
zemská láska. Byla byste kvÛli ní ochotná
svoji profesi tfieba opustit?
Nikdy jsem pfied takové rozhodování nebyla
postavena… Mám partnera, kter˘ má pro
mou práci pochopení a je mi oporou, takÏe
mû k takov˘mto zásadním krokÛm nenutí,
alespoÀ zatím… (smích) Asi by to nebyl ten
prav˘, kdyby mû nutil opustit nûco, co uÏ ke
mnû tak nûjak patfií.
PapeÏka Jana je pfiípadem fieknûme jakési
kalhotkové role… Zkrátka vût‰inu jevi‰t-
ního ãasu strávíte pfiedvádûním Ïeny, která
musí pfiedvádût muÏe… Co je na takov˘ch
hereck˘ch úkolech nejzajímavûj‰í?
Je to spousta podstatn˘ch drobností v cho-
vání, které vás jako Ïenu neustále prozrazují,
poãínaje hlasem, emocemi, gesty. Je pomûrnû
nároãné nenechat se strhnout tím, co je vám
uÏ tfiicet let v osobním Ïivotû pfiirozené. Ale
dûlám, co mÛÏu.
Vût‰ina historikÛ tvrdí, Ïe v pfiípadû Jany
jde jen o stfiedovûkou legendu, pro Janu jako
historickou osobu v‰ak svûdãí obrazy, na
kter˘ch je namalována v okamÏiku své
smrti, tedy rodící v papeÏském odûvu. A také
zkou‰ka pohlaví novû nastupujícího papeÏe
i zmûna tradiãní trasy papeÏského procesí
tak, aby se vyhnulo ulici, kde Jana zemfiela.
Vy sama vûfiíte, Ïe Jana Ïila?
Existuje spousta faktÛ pro a proti. A mnû se
nechce vûfiit, Ïe by to byla jen pohádka.
Osobnû se mi líbí varianta, Ïe papeÏka Jana
existovala.

Lubo‰ Mareãek, foto: jef Kratochvil
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MARTIN HAVELKA: 
NARODIL JSEM SE JAKO FRAJER
Herec Martin Havelka exceluje v titulní roli
inscenace Leo‰ aneb Tvá nejvûrnûj‰í. Nov˘
opus z autorské dílny dvojice Milan Uhde 
a Milo‰ ·tûdroÀ v reÏii Vladimíra Morávka si
u brnûnsk˘ch „ProvázkÛ“ v‰ímá génia Leo‰e
Janáãka. A právû Martin Havelka hraje sta-
rého Mistra a tvofií tûÏi‰tû Morávkova sloÏitû
komponovaného kusu.
Mimofiádného komponistu Havelka bra-
vurnû r˘suje krátkou dikcí a jedineãnou 
drobnokresbou. Jeho Janáãek je sotva se vle-
koucí, ale po tûlesnosti laãnící stafiík, kte-
r˘ nepochybuje o kvalitû vlastních not ani 
o oprá vnûnosti sv˘ch milostn˘ch poÏadavkÛ.
A Havelka bez pfiehnaného karikování 
a efektní herecké pastóznosti v pfiesnû vyhrá-
van˘ch detailech demonstruje osud muÏe u-
sm˘kaného vá‰ní k muzice a Ïenskému svûtu.
Tfiiapadesátilet˘ Havelka vytvofiil pozoru-
hodnou roli na scénû divadla, kde jako elév
zaãínal a kam se pfies neménû zajímavé
vlastní herecké putování po tfiech zcela roz-
díln˘ch brnûnsk˘ch divadlech takto na skok
vrátil.
Îádn˘ dabing se sv˘mi city
Obãas míváte aÏ tfii desítky pfiedstavení do
mûsíce. To je docela drsné…
Nûkdy se to tak sejde, ale neb˘vá to pravid-
lem. B˘valy dokonce ãasy, kdy jsem si je‰tû
po pfiedstavení vydûlával jako fiidiã pro firmu
Drink and Drive a tfieba odváÏel s autem zá-
kazníka, kter˘ mne ten veãer vidûl na jevi‰ti.
Nevûfiil vlastním oãím a myslel, Ïe to je nû-
jak˘ mÛj milionáfisk˘ rozmar. Vydával jsem
se tedy ãasto za svého bratra.
A nedaly se peníze pro pfiilep‰ení velké ro-
dinû vydûlat tfieba v reklamû ãi dabingu, jak
to ostatnû dûlá mnoho va‰ich kolegÛ?
Já jsem asi poslední romantick˘ herec v zemi
a se vzpomínan˘mi disciplínami jsem nikdy
nemûl a nechci mít co do ãinûní. Nikdy jsem
totiÏ nechtûl dûlat dabing se sv˘mi city. JeÏ-
dûní taxíkem pro opilé zákazníky se mi zdálo
nejupfiímnûj‰í. Dûlal jsem to dva roky. Nechal
jsem toho, protoÏe si zákazníci dovolovali.
Jeden pán mne zavfiel ve svém milionáfiském
sídle a poÏadoval, abych mu hrál divadlo.
Pfieskoãil jsem plot jeho luxusního obydlí 
a na tu jízdu ho vlastnû pozval. Ale nadabo-

val jsem pfied lety jednu epizodní roliãku v se-
riálu Dallas a to mne utvrdilo, Ïe skuteãnû
nemÛÏu Ïonglovat se sv˘mi city, jestli chci
dûlat dobré divadlo.
A mûl jste vÛbec nûjaké nabídky ze svûta re-
klamy, abychom nedûlali z nouze ctnost?
Mûl jsem tfieba za sto tisíc dûlat jednu ko-
merãní banku. Odmítnul jsem to, a syn se mi
divil. Pak se Honzík díval na tu hloupost v te-
levizi, kde bych dokoleãka vystupoval jako
takov˘ divn˘ podnikatel. Pochopil.
Va‰i nejmenovaní slavní kolegové z Divadla
na provázku ale donekoneãna propagují me-
dikamenty na klouby nebo jistého telefon-
ního operátora. A zjevnû jim nevadí jistá
inflace jejich herecké znaãky…
Já se narodil jako frajer a s tím se dost blbû
Ïije. Odmítám to jenom z ãisté frajefiiny. Uvû-
domûní si herecké ceny je ãasto i posílením
vlastního sebevûdomí. Volali mi ze seriálu
Ulice ohlednû angaÏmá, já jim fiekl, Ïe jsem
byl v ulicích naposledy v roce 1989 a Ïe mi to
staãí.
Co jste se tedy za pûtatfiicet let u divadla o
herectví dozvûdûl a co pro vás dnes zna-
mená?
Na to lze odpovûdût mnoha zpÛsoby. Hlavnû
to není Ïádné r˘Ïování penûz. Málo hercÛ vy-
dûlává velké prachy. Zní to jako kli‰é, ale he-
rectví je mi skuteãnû posláním a my jej
dûláme hlavnû pro ten potlesk. Uvûdomuju
si to pokaÏdé tfieba po pfiedstavení Sluha
dvou pánÛ, kde hraju hlavní roli. Nejde o

Ïádn˘ pfiekotn˘ kus, pfiedstavení baví a de
facto klouÏe po povrchu. Lidé poslednû zaãali
skandovat a volali: Opakovat! To mi sku-
teãnû bylo velkou satisfakcí. Chci ale fiíci, Ïe

naPsali o nás
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herectví mi vÏdycky bylo t˘movou prací 
a nikdy jsem se nevyÏíval v nûjaké roli soli-
téra. Nikoho na jevi‰ti nikdy ani v Ïertu ne-
potápím.
Jak se vyuãen˘ ãí‰ník vÛbec dostal k di-
vadlu? 
Nedostal, utekl. V roce 1976 jsem se vracel z
hotelu Národní dÛm, kde jsem ten veãer ve
varieté na galerii prodal padesát lahví ães-
kého ‰ampaÀského s pfielepenou etiketou
ruského, tedy padesát kaãek na láhvi ãistá
ruka a je‰tû mimo jiného nûkolik desítek pa-
nákÛ myslivce jako francouzsk˘ koÀak. 
S hodnû slu‰n˘m v˘dûlkem a se dvûma zavû-
‰en˘mi krasavicemi jsem se pfies kolonádu
vydal do Embassy baru, kde ten veãer slavil
hostující reÏisér Pospí‰il z brnûnského Pro-
vázku svoji premiéru titulu Jedenáct dní kfiiÏ-
níku Potûmkin Tauriãevsk˘ ve zdej‰ím
divadle, kde tehdy pracovala i moje maminka
jako v˘tvarnice. Na nabídku, jestli nechci
dûlat divadlo, jsem fiekl, Ïe to dûlám kaÏd˘
den pfied hosty a Ïe není problém. Pak jsem
na poÏádání pana reÏiséra pfiedvedl etudu,
jak na mû spadne v pralese had a jak mû
u‰krtí. Za t˘den jsem stál ve sv˘ch sedmnácti
letech v Brnû pfied Domem umûní, kde ten-
krát Provázek pÛsobil a kde jsem mûl strávit
dal‰ích sedmnáct let svého Ïivota.
NeÏ jste získal profesionální angaÏmá na
Provázku, vystfiídal jste v nûkolika letech
profese lesního dûlníka, lepiãe plakátÛ,
zdravotního bratra nebo ãí‰níka. ZuÏitkoval
jste pozdûji toto otfiískání se civilem v práci
divadelní?
Z napapaného ãí‰níka z VarÛ se stal ze dne
na den elév Divadla na provázku s platem
osm set ãistého mûsíãnû bez nároku na zá-
vratnou kariéru, kterou mi Pospí‰il naslibo-
val. Ale zpût k otázce. Jednou jako pracovník
nádvorní ãety v nemocnici u Svaté Anny,
kdyÏ jsem s kámo‰em Plackou Barto‰em brzo
ráno plnil pytle s pouÏit˘m nemocniãním ma-
teriálem, jsem si náprsní kapsu u bílého
plá‰tû nacpal asi patnácti propisovaãkami a
ve chvíli volna jsme dopoledne trénovali jako
doktofii v areálu korzující pacienty. Na Pro-
vázku se pozdûji za totality uvádûla hra Îeh-
nej vám PánbÛh, pane Rosewater, kde jsem
mûl jednu vûtu – Heil, Hitler! a pak jsem z
toho vzpomínkového bílého plá‰tû vytahoval
propisovaãky a bombardoval jsem s nimi Pro-
cházkovu v˘stavní síÀ a vÏdycky byl potlesk.
Kolega Donutil to pojmenoval mou Ïivotní

rolí, tolik tedy ke spojitosti s otfiískáním se ci-
vilem a divadla.
Jak˘ byl Zdenûk Pospí‰il, tehdy reÏisér Di-
vadla na provázku, kter˘ vás pfiivedl coby
eléva k souboru a s nímÏ jste spojil první
ãást své profesionální kariéry?
Malej, vzteklej, nekompromisní a neodola-
teln˘. KdyÏ jsem s ním odjel z VarÛ v jeho
‰kodovce po automobilovém závodníkovi I‰-
kovi Královi, pr‰elo a nefungovaly stûraãe,
které já jsem pohánûl ruãnû uvnitfi palubní
desky. Potom ten muÏ v za‰mírovan˘ch ri-
flích, s kufiaty v kuchyni, nutriemi a vãelami
na zahradû a dvousetlitrov˘m akvárkem v
pfiedsíni fiekl, kdyÏ jsme dojeli do Brna:
Bude‰ bydlet ve fotokomofie! A nastal ãas mé
profesionální kariéry.
Na Provázku jste strávil pomûrnû dlouhé ob-
dobí od roku 1976, kter˘ ãas tam byl pro vás
nejzajímavûj‰í a proã?
Mezníkem je soustfiedûní s Provázkem na
Komáfií louce, kdy jsme se vraceli do tábora,
poté, co jsem vypil pÛllitr piva za dvû celé ‰est
vtefiiny a hospodsk˘ prohrál útratu a já ve
·kodû 1000 MB odváÏel asi patnáct lidí do tá-
bora. KdyÏ Lenka Loubalová vypadla v za-
táãce a zlomila si ruku, já pak v Ïalu dal
Jardovi Dulavovi pûstí a pak jsem chtûl se
Scherhauferem mluvit z oãí do oãí a chtûl
jsem, aby slezl z toho posedu. To bylo nejdÛ-
leÏitûj‰í…
Nikdy jste si nechtûl „doplnit“ vzdûlání –
tfieba na JAMU?
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Já se tfiikrát neúspû‰nû pokou‰el o studium
na umûleck˘ch ‰kolách, nebyla v‰ak pfiíznivá
doba. Proto dnes své herecké vzdûlání klasi-
fikuju jednodu‰e: sedmnáct let Divadla na
provázku. Pamatuju, Ïe jsem v Praze dûlal
pfiijímaãky se Zorou Jandovou. Chtûli po nás
etudu z prostfiedí pralesa, v nûmÏ se u staro-
bylého chrámu s námi zfiítilo letadlo. V‰ichni
si na sebe brali ranûné a snaÏili se je táhnout
pryã. Já jen kfiiãel: Ka‰lete na nû, stejnû chcíp-
nou, tady nûkde musí b˘t poklad! Pfied
panem ZdeÀkem Buchvaldkem jsem tehdy
neobstál.

Slzy a zase slzy
Na sv˘ch svérázn˘ch webov˘ch stránkách,
pfii jejichÏ otevfiení se ozve indiánsk˘ zpûv,
máte fotku Petera Scherhaufera. Je to pro
vás nejdÛleÏitûj‰í reÏisér, s nímÏ jste se po-
tkal?
Scherhaufer dokázal herce dovést k pláãi 
a eufórii zároveÀ sv˘m v˘kladem, kter˘ koli-
krát hraniãil s potfiebou pfiekladatele. Pavle,
kurvááá, hrej to tak, jakobys právû dostal fiád
opelichaného lva za v˘sledky ve fyzice! Sbû-
ratelem jeho reÏijních pfiipomínek se stal ko-
lega Donutil, kter˘ pak zaãal sbírat kdeco. 
I na‰e historky… KdyÏ jsem vidûl jeho Truf-
faldina, fiíkal jsem mu, Ïe si jeden fór pÛjãím.
On si tûch m˘ch pÛjãil pár set. Ale zpût 
k otázce. Scherhaufer pár t˘dnÛ pfied revolucí
dodûlal na jedniãku VUML. (Veãerní univer-
zita marxismu leninismu – pozn. autora.)
KdyÏ zaãala revoluce, ãtrnáct dní se neukázal
v divadle. Tehdy se mi zhroutily pfiedstavy 
o m˘ch divadelních guru. Je‰tû pozdûji jsem
sepsal jakousi petici za spolek pravdomluv-
n˘ch, nu a oni mi potom v roce 1994 neobno-
vili smlouvu. Prostû jsem rebeloval.
A co Scherhauferovy svérázné pracovní me-
tody? Opravdu se dokázal hrubû utrhnout 
i na sliãné hereãky?
Nûkdy to opravdu pfiehánûl a vykfiikoval tak,
Ïe jsme o nûho mûli starost. Tfieba kdyÏ se na
zkou‰ce urazil a ode‰el. Ale pak jsme pfii‰li
na to, Ïe je to cílené a Ïe v ten den je‰tû reÏí-
ruje na dvou místech v Brnû.
Po odchodu z Provázku jste zaÏil pûtileté in-
termezzo v Mahenovû ãinohfie. Jak vzpomí-
náte na onu dobu v Národním divadle
Brno?
Byl to samozfiejmû velk˘ skok z chudého gue-
rillového divadla obnaÏeného herce do ka-
menného paláce. Vzpomínám na to s velkou

láskou, vÏdyÈ tam byly takové kapacity jako
Jaroslav Dufek a Ladislav Lakom˘. A navíc
první rolí byl Jindfiich II. ve známém Anouil-
hovû Tomá‰i Beckettovi. âasto jsem se tam
ale setkával s hereckou nekázní, roli za nû-
koho bezmála celou odfiíkala nápovûda. To
mne bolelo.
Pojìme do roku 1999 a do Mûstského di-
vadla Brno. Dal‰í pfiestup a zcela jin˘ zpÛ-
sob práce. 
V‰echny tfii pfiestupy z divadla do divadla
byly velice podobné, ale vÏdy bolestné. Nej-
dfiív to bylo neobnovení smlouvy s Prováz-
kem pfii pfiechodu z Domu umûní do domu
PánÛ z Fanalu na ZelÀáku, a slzy a slzy. Pak
jsem si se Ïenou otevfiel obchod se sv˘mi
umûleck˘mi pfiedmûty o námûstí vedle a zase
slzy. Prodával jsem tam i svoje loutky. Dostal
jsem od reÏiséra Pe‰ky nabídku do Loutko-
vého divadla Radost, jehoÏ jsem byl ãlenem
cel˘ jeden den, protoÏe ten druh˘ se dole na
Jezuitské 11 do domovního telefonu ozval re-
Ïisér Zbynûk Srba. Jestli bych nechtûl vstou-
pit do Mahenky, a to hned v roli Jindfiicha II.
v Tomá‰i Beckettovi. A tak se stalo, vstoupil
jsem tam oknem v klubu se slovy: Avant-
garda pfiichází! To abych pak po letech ne-
spokojen s v˘bûrem repertoáru v kost˘mu
Kalibána ze Shakespearovy Boufie, tedy
pouze v bederní rou‰ce uprostfied snûhové
vánice, vystoupil tím stejn˘m oknem se slovy:
Avantgarda odchází! A zase slzy a je‰tû ani
nedoschly, kdyÏ se dole na Jezuitské 11 ozval
do domovního telefonu reÏisér Zdenûk âer-
nín, jestli bych nechtûl vstoupit do Mûst-
ského, a to hned v roli Salieriho v Amadeovi.
A tak se na jeho popud i stalo.
Ve svém nynûj‰ím matefiském divadle jste se
prosadil také v muzikálu. Díky univerzál-
nosti z Provázku, nebo jste se musel s hudeb-
ním divadlem nûjak speciálnû srovnávat?
NeÏ pfii‰la spr‰ka muzikálÛ v Brnû, stihl jsem
pfieháÀku v Praze – Hair, Evita, Johanka a od
svého star‰ího pfiítele Spáleného jsem si do
budoucna vypÛjãil heslo – Já nezpívám, já
volám! A od té doby jsou problémy hlaso-
vého profesionála tytam. Já nikdy ale nepfie-
m˘‰lel, Ïe bych se stal muzikálov˘m hercem,
i kdyÏ jsem za nûjaké role byl na tomto poli
nominován tfieba na cenu Thálie.
Vy ale jste hudebnû nadán a vzdûlán. V roce
1983 jste s Pavlem Fajtem a Vladimírem
Václavkem zaloÏil kapelu MaÀana, v níÏ 
s vámi úãinkovala také Iva Bittová. Jifií
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Donna W. Crossová: 
MUZIKÁL PAPEÎKA Mù DOJAL 
K SLZÁM

Americká spisovatelka Donna W. Crossová,
autorka svûtového románového bestselleru
PapeÏka Jana z roku 1996, se osobnû zúãast-
nila brnûnské premiéry muzikálu napsaného
podle její kniÏní pfiedlohy. Do âeské repu-
bliky dorazila na pozvání Mûstského divadla
Brno vÛbec poprvé. Vlastnû i tak trochu pá-
trat po kofienech své rodiny, neboÈ odsud po-
cházel její dûdeãek.

âím vás tolik zaujal pfiíbûh prosté dívky
Jany, která nakonec usedla na papeÏsk˘ 
stolec?
Osud Jany mû fascinoval hlavnû pfiíkladem
Ïenské odvahy. To, co udûlala, vyÏadovalo
opravdu mnoho odhodlání. A nevypovídá to
jen o tom, jak Ïily Ïeny v devátém století, ale
i o tom, jak Ïijí teì.
âím je tedy podle vás toto téma aktuální 
i dnes?
Vûfite nebo ne, ale stále existují na svûtû místa,
kde Ïeny bojují o své právo na vzdûlání a je jim
tfieba i úplnû zakazováno chodit do ‰koly.
Navíc vûãná je i idea o tom, Ïe je stále nutné
se vzdûlávat a uãit nov˘m vûcem. Sama mám
dospívající dcery, takÏe vím, o ãem mluvím.
Velmi jsem na nû pfii psaní románu myslela.
Jak do‰lo k va‰emu kontaktu s t˘mem nû-
meck˘ch autorÛ muzikálu?
Setkali jsme se na tiskové konferenci pfied
premiérou muzikálu ve Fuldû. S velkou dÛ-
vûrou jsem jim toto své dílo pfiedala. KaÏdá
kniha je pro mû jako vlastní dítû. TakÏe kdyÏ
ho postupujete nûkomu jinému, cítíte se tro-
chu, jakobyjste dávali své dítû Jacku Rozpa-
rovaãi. (smích) Nikdy nevíte, co se s ním
mÛÏe stát.
A jak jste tedy byla potom spokojená s v˘-
sledkem?
Moc mû to zasáhlo a dojalo aÏ k slzám. Líbilo
se mi, Ïe tvÛrci zachovali srdce pfiíbûhu. Je
vÏdy tûÏ‰í uchopit pfiíbûh pro jevi‰tû neÏ pro
film, kter˘ si mÛÏe napfiíklad dovolit zpodob-
nit dva tisíce bojovníkÛ fiímského impéria.
Velkou sílou muzikálu je ale naopak hudba.
A tady je krásná, plná emocí.

Je moÏné, Ïe by se tento muzikál jednou uvá-
dûl i na Broadwayi?
SnaÏíme se o to. S Peterem Scholzem v sou-
ãasnosti jednáme o pfieloÏení muzikálu do
angliãtiny, uÏ jsou hotové dvû písniãky. Pro
mû by to byla velká pocta. Myslím, Ïe toto
dílo je srovnatelné s kusy inscenovan˘mi na
Broadwayi. Samozfiejmû by to bylo celé
hodnû drahé a riskantní v tom, jestli diváci
muzikál pfiijmou, ale urãitû se o to chceme
pokusit.
Kter˘ muzikál uvádûn˘ na Broadwayi máte
nejradûji?
Uvedu jeden, kter˘ je tam hitem uÏ léta, ale 
i já se k nûmu pofiád vracím. Je to muzikál
Bídníci, v angliãtinû zkrácenû Les Mis. Pfiíbûh
vychází z nádherného románu Victora Huga.
Má tragick˘ konec, a o to víc je s podivem, Ïe
i pfiesto dovedl uchvátit  Broadway, kde se
preferují spí‰e pfiíbûhy s happy-endem. Ale
tady jsou skuteãnû nádherné melodie a velké
emoce.
Prozradila jste, Ïe vá‰ dûdeãek pocházel 
z âech. Co o jeho pÛvodu víte? 
BohuÏel velmi málo. Vlastnû jen to, Ïe se 
narodil v roce 1888 nûkde v âechách, ani
pfiesnû nevíme kde. V roce 1903 potom jako
patnáctilet˘ emigroval s rodinou do Spoje-
n˘ch státÛ. A pfiitom bych se dnes dûdeãka
vyptala na tolik vûcí ráda! Pobízela bych ho,
aby mi povyprávûl co nejvíce ze sv˘ch vzpo-
mínek a záÏitkÛ, vÏdyÈ je to ãást mé rodové
historie. Mrzí mû, Ïe uÏ tu moÏnost nikdy mít
nebudu.
Na ãem právû pracujete?
Pfiipravuji dal‰í román, tentokrát z období 
17. století. A inspiraci hledám v‰ude okolo
sebe. Nechápu lidi, ktefií vÛbec necestují 
a tráví cel˘ Ïivot na jednom místû. Je to jako
byste Ïila zavfiená v domû s omezen˘m 
poãtem oken a dvefií. A Ïivot venku vidíte 
jen skrze tyto otvory. Ale kdyÏ pfiijedete 
do jiné ãásti svûta, pro mû momentálnû navíc
do míst, odkud pocházela ãást mé rodiny,
znásobí se vám poãet tûchto oken a dvefií.
Potom teprve mÛÏete objevit nové a nové di-
menze.

Otázky kladla Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil
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âern˘ ji nazval crazy folkem. Proã se to
tehdy vÛbec rozpadlo?
MaÀana byla jako tvar neopakovatelná a po
ní uÏ nemûlo smysl dûlat jinou vlastní pro-
dukci. Bylo to zhudebnûné divadlo, které za-
niklo jenom kvÛli babû. A tak to je, Ïenská 
v kapele je jako rakovina. V zaãátku byla
MA≈ANA, pak MaÀana a Iva Bittová a pak
IVA BITTOVÁ a MaÀana a pak uÏ jen Iva
Bittová a pohrobci po ní zÛstali…

Nûkdy mám pocit, Ïe jsem Janáãek
Je to jako hobití cesta tam a zase zpátky,
podzim vám pfiinesl na Provázku velkou
roli. Co vás pfiimûlo vrátit se do rodného
hnízda?
Bylo to silnûj‰í neÏ já a navíc jsem touÏil po
reÏisérovi, kterého se mi v posledních pro-
dukcích nedostávalo. Jsem totiÏ nyní herec
bez svého reÏiséra. Byla to dfiina a pfiemlou-
vání se, abych nakonec pfii zkou‰ení Vladi-
míra Morávka neinzultoval. To kdyÏ mi jednu
vûtu vracel tfieba i ãtyfiicetkrát. To jsem ho
chtûl pra‰tit. Ale nakonec se podafiilo porodit
divadelní dûÈátko, které se kolikrát pfiiblíÏí aÏ
k vysnûnému cíli – obcovat s Bohem. A já
mám nûkdy pocit, Ïe jsem Janáãek.
Janáãka Uhde líãí jako erotomana, kter˘ si
jde tvrdû za svojí hudbou stejnû jako za vy-
volen˘mi Ïensk˘mi objekty. V ãem bylo nej-
tûÏ‰í vytvofiit postavu génia, kter˘ má 
i takové majetnické rysy?
Zaãal jsem prozaicky, byÈ nevím, co to slovo
ve skuteãnosti znamená: hned první den na
soustfiedûní s Provázkem v pfiírodû jiÏních
âech jsem uprostfied seznamovacího veãírku
nastartoval svého starého oplachtovaného
dÏípa. NaloÏil v‰echny Janáãkovy milenky 
a vyrazil s nimi do kukufiiãného pole. A dûlali
jsme mimozem‰Èanské obrazce a bylo to nád-
herné… Ráno jsem se ‰el udat a zaplatil deset
tisíc za tfii paliãky kukufiice, které mi v autû
zÛstaly. No a pak uÏ se zkou‰elo jedna radost,
protoÏe karty byly rozdány…
Máte tedy s Janáãkem nûco spoleãného?
Na Janáãka to pfii‰lo kolem ‰edesátky a mnû
zb˘vá jen pár let – s tím rozdílem, Ïe on umûl
noty, a já ne. Artemidin chrám uÏ byl podpá-
len, takÏe nevím, co velkého bych mohl udû-
lat já. Snad kandidovat na místo starosty 
v Radosticích, kde Ïiju.
Co vás pfii návratu na Provázek nejvíce pfie-
kvapilo?
Ocitnul jsem se jako za mlada na palubû ja-

derné ponorky, která jede zachránit svût,
uprostfied guerilly lodníkÛ, zpocen˘ch a pl-
n˘ch víry, zvlá‰tní. Jsou vûci, na které jsem na
palubû Titaniku Mûstského divadla zapo-
mnûl, ale vÏdyÈ mám rodinu a dûti!
Vá‰ v˘kon mne uhranul. ProtoÏe jste starého
bûlovlasého pána vytvofiil jako skuteãnû
Ïivou figuru, jejíÏ stinnûj‰í stránky charak-
teru ve va‰em podání Mistra polid‰Èují. To
byl zámûr?
Soudû podle svého Ïivota, kdyÏ se nûkdo 
narodí jako frajer, je to tûÏké. O co tûÏ‰í je
narodit se jako Janáãek! Stalo se mi na pre-
miéfie, Ïe jsem ‰el o pauze na záchod. ProtoÏe
mám v závûru hry rychl˘ pfievlek, mám na
sobû dvoje kalhoty a já jsem si zavfiel poklo-
pec jen u tûch druh˘ch, takÏe kritika vy-
zdvihla dojemnû rozepnut˘ punt u Janáãka
na konci jeho Ïivota, kdy ‰kemrá o lásku 
u své o osmatfiicet let mlad‰í partnerky. Snad
tak neskonãím, ale muselo to b˘t krásné. 
A ta historka mimo jiné svûdãí o tom, Ïe s Ja-
náãkem stále nejsem hotov˘ a moje postava
je neustále ve zrodu.
Máte za sebou opravdu velké role. Byl ale
Leo‰ v nûãem jedineãn˘?
Jako Salieri jsem se dozvûdûl o své prÛmûr-
nosti vÛãi Bohu a jako Janáãek o své geni-
alitû, jsem v nûm Bohem! Vûdûl jsem, Ïe
Janáãek mûl abnormálnû zesílen˘ svÛj pud na
Ïenské a Ïe neumûl komunikovat, a tak se
nûkdy choval jako prase. VÏdy jsem chtûl mít
tolik bab jako on, ale nikdy se mi to nepoda-
fiilo. Nu a potom ty historky, Ïe kdyÏ vidûl ve
varhanické ‰kole uklízeãku ohnutou nad 
k˘blem, ‰lo vlastnû o povel k akci. A také 
o tûÏítku ve tvaru Ïenského rozkroku, na
kter˘ si poklepával, kdyÏ komponoval.
A znáte nebo pfiímo konzumujete Janáãkovu
muziku?
Samozfiejmû, Ïe ãást jeho tvorby znám. VÏdyÈ
nám také pfii zkou‰ení ‰lo nejen o texty, ale
také o jeho svéráznû pfiepsanou muziku. Ale
je fakt, Ïe jsem hudbu do této inscenace moc
neposlouchal. Chodíval jsem v‰ak venãit za
Janáãkovo divadlo psa a vÏdy se díval na
Mistrovu sochu, jejíÏ v˘raz mi pfii‰el bezmála
aÏ poÈouchl˘.
Z prosperujícího Mûstského divadla Brno,
kde jste se profiloval jako v˘razn˘ sólista,
byste se na Provázek nevrátil? 
To v‰e uÏ tu bylo. V Mûstském divadle jsem
spokojen˘ a uÏ bych nemûnil. Není sil, a navíc
táta Mo‰a je sice krut˘ a pfiísn˘, ale z druhé
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strany laskav˘ a prozírav˘. Pfiíkladem budiÏ
jen skromné pfiipomenutí jisté situace. Role,
která mi byla pfiidûlena, mi dûlala velkou
vnitfiní bolest. Nevûdûl jsem, jak z toho pryã.
Tak jsem fiekl principálovi, Ïe mi doma teãou
kohoutky a Ïe to nestíhám… Nazítfií pfii‰el in-
stalatér z divadla a v‰echny kohoutky opravil
a v˘sledkem bylo, Ïe do inscenace mohu na-
skoãit, aÏ budu v pohodû. Nikdy jsem nena-
skoãil a principálovi za to dík. A tak jsem se
stal loajálním ãlenem tohoto spolku, kde snad
taky jednoho dne na jevi‰ti skonám.
Jste také zruãn˘ fiezbáfi, fotíte, malujete…
MÛÏete na závûr okomentovat nûjak své pu-
zení k této dal‰í volné umûlecké tvorbû? 
Na jeden ãas ‰lo také o mÛj zdroj obÏivy, to
abych mohl dûlat divadlo. Doznávám, Ïe
jsem zamofiil nûkolik milionáfisk˘ch usedlostí
sv˘mi plastikami. MÛj tfiímetrov˘ drak je na
hradû Land‰tejn. Asi ta touha se vyjádfiit
tryská nûkdy aÏ moc. Hovofime tedy o tomto
mém umûní jako o sebepotfiebû se vyjádfiit 
a vyplavit ze sebe jak˘si k˘ã, za kter˘ vût‰inu
sv˘ch v˘tvorÛ povaÏuju. Abych nedûlal k˘ãe
na divadle, potfiebuju ale dobrého reÏiséra.

Nestárnoucí boxer
Nûktefií si o nûm myslí, Ïe je to Apaã… a mají
pravdu. Na jeho cestách v prérii Ïivota je pro
nûho více neÏ pro jiné dÛleÏit˘ pfiehled po lo-
vi‰tích z wigwamu ob˘vaného jeho milova-
nou rodinou, stejnû jako moÏnost chovat
zvífiata i pûstovat rozliãné byliny dle svého
uváÏení a potfieb. 
Jiní jsou pfiesvûdãeni, Ïe je to sochafi… a mají
pravdu a kupují rádi jeho vzácné dfievûné ko-
lorované sochy a zdobí jimi své pfiíbytky 
a zpráva o tomto jeho daru se ‰ífií a zájemcÛ
pfiib˘vá, aÏ dostávám strach, Ïe této profesi
nakonec zcela propadne.
A dal‰í fiíkají, Ïe je to boxer. A urãitû mají
pravdu, protoÏe v kaÏdém jeho pfiíbytku, kter˘
jsem kdy nav‰tívil, od stropu vÏdy visel v nû-
jaké místnosti boxovací pytel a já si v‰iml, Ïe
tato zvûst o nûm je natolik roz‰ífiená, Ïe si nû-
ktefií reÏiséfii dávají obzvlá‰tní pozor s formu-
lací sv˘ch pfiipomínek. Jo, a má psa boxera! 
Av‰ak vzhledem k tomu, Ïe je ale úplnû v‰em
nad Slunce jasné, Ïe je to skuteãn˘ aristokrat,
ví se, Ïe by se nerval. A to je pravda! (Teda
pokud by ne‰lo o jeho ‰lechtickou ãest.) KdyÏ
nûco fiekne nebo nûco slíbí, mÛÏete se uÏ pro-
vÏdy spolehnout na to, Ïe své slovo nikdy ne-
vezme zpátky. (Ov‰em totéÏ ãeká od v‰ech

kolem sebe, neb je pfiesvûdãen, Ïe má svût
právû takto fungovat…) A nenutí se do toho
a nestylizuje se tak, neboÈ právû to, jak ctí
pravdu a poctivost a spravedlnost, je jeho ãirá
pfiirozenost.
A samozfiejmû uÏ v‰ichni dávno vûdí, Ïe na-
toãil spoustu filmÛ pod pseudonymem Anto-
nio Banderas, a to je teda fakt. A já jsem
jenom ‰tûstím bez sebe, Ïe se po v‰ech tûch
dobrodruÏstvích v Hollywoodu a mejdanech
v Las Vegas vrací tak rád na svou scénu Mûst-
ského divadla Brno, aby se tam vûnoval
tomu, co miluje pfiedev‰ím – tedy umûní di-
vadlenímu.
A jistí nemnozí ‰Èastlivci se domnívají, Ïe je
to taxikáfi, a mají pravdu. Ale pfiitom netu‰í,
Ïe se u nûj jedná o zvlá‰tní rozmar, kter˘ na
jedné stranû sice mÛÏe vypl˘vat z jeho malé
potfieby spánku a jiní (my divadelníci) pak
dobfie víme, Ïe mu jeho cesty noãním Brnem
slouÏí pfiedev‰ím k poznávání rÛzn˘ch lid-
sk˘ch charakterÛ, a protoÏe je, netu‰ím z ja-
k˘ch dÛvodÛ, pfieváÏnû obsazován do rolí
v˘stfiedních a alkoholu se nevyh˘bajících roz-
vern˘ch „chlápkÛ“, má tato jeho ãinnost jed-
noznaãnû studijní charakter. (Navíc, kdyÏ se
alkoholu zcela vyh˘bá. Teda aspoÀ pfiede
mnou.) 
A zvlá‰È jeho dámské obecenstvo je pfiesvûd-
ãeno, Ïe nestárne. A má pravdu. Já si to na-
konec myslím taky. Znám ho tak dlouho, aÏ
je mi trapné o tom mluvit, a on je pofiád
stejn˘! Mentálnû… na duchu… v oãích… 
a vÛbec v nûm stále potkávám toho trochu
plachého a hodnû ro‰Èáckého chlapce, pro
kterého se stal Ïivot hrou a hra Ïivotem.
A pak v‰ichni si uÏíváme toho, Ïe je to pfiede-
v‰ím pan Herec. A to teda jo! Právû takov˘
hráã, kter˘, kdyÏ vstoupí na jevi‰tû, v‰ichni
ztichnou a zatají se jim dech. A kdyÏ zaãne
jednat slovem… ãi gestem… mimikou… zpû-
vem, kdyÏ si osedlá jevi‰tû a z nûj vládne
tomu ãasu, kterému se uvyklo obecnû fiíkat
divadelní zázrak, pak se v‰ichni opájíme jeho
nezvyklou osobitostí, jeho podmanivou
uhranãivostí, jeho absolutní pfiesvûdãivostí …
Stanislav Mo‰a

Lubo‰ Mareãek, Divadelní noviny 1/2012 

JANA Z VÒLE LIDU 
NA PAPEÎSKÉM STOLCI 
Mûstské divadlo Brno uvedlo PapeÏku, 
pfiíbûh Donny W. Crossové 
Necel˘ rok po svûtové premiéfie muzikálu
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1. a 10. března v 19.30 hodinhraJeme na činoherní scéně

Andrew Bovell

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Dennise Martina (hudba a libreto) PapeÏka
v nûmecké Fuldû (3. ãervna 2011), kde Ïena
na papeÏském stolci nav‰tûvovala jako 
v˘jimeãnû talentovaná dívka církevní ‰kolu,
pfienesl reÏisér Stanislav Mo‰a pfiíbûh zazna-
menan˘ v bestselleru Donny W. Crossové do
brnûnského Mûstského divadla.
Po zdafiilé letní produkci se teprve v Brnû Pa-
peÏka z ãasÛ kolem cyrilometodûjské mise 
u nás, tedy z poloviny 9. století, doãkala sku-
teãnû profesionálních parametrÛ. Novináfii 
a recenzenti, ktefií muzikál v Nûmecku na-
v‰tívili – je‰tû s nezapomenutelnou du‰í di-
vadla Lucií Brouãkovou – mohou nyní
doloÏit domácí závistí stále obãas zpochybÀo-
vanou evropskou úroveÀ Mo‰ovy scény.
Známá fakta potvrzují reáln˘ pÛdorys le-
gendy. Je‰tû napfiíklad Jan Hus pfii obhajobû
pfied kostnick˘m koncilem dokládal Kristovu

jedineãnost v ãele církve a nepotfiebnost pa-
peÏe jako jeho zástupce na zemi otázkou:
„CoÏpak snad nebyla církev bez hlavy 
a vÛdce, kdyÏ po dva roky a pût mûsícÛ byla
papeÏem Ïena jménem Jana?“
Nikdo nenapadl tento HusÛv v˘rok jako ka-
cífisk˘, pí‰e mimo jiné Jan Latzka v ob‰írném

pojednání v programu k inscenaci. Na úspû-
chu premiér, pfii srovnání s ostatní ãeskou, ze-
jména praÏskou muzikálovou záplavou
podprÛmûru, se podílí Mo‰Ûv t˘m, pfiedev‰ím
francouzská choreografka Julia Pouletová,
pfiiná‰ející na Moravu nové, dynamické, po-
hybovû nároãné prvky pro sólisty i company.
Scénografie Christopha Weyerse stvofiila dva
rozdílné svûty: pohanství je‰tû nezbavené
germánské území severnû od Alp se strohostí
klá‰terních interiérÛ a barevn˘ lesk ¤íma 
a císafiského dvora odkazující na slávu za-
niklé Západofiímské fií‰e. Ruku v ruce s ním
vystihla prostfiedí také osvûdãená kosty-
mérka Andrea Kuãerová.
U nás ãasto nedostiÏn˘mi jeví se herecké v˘-
kony BrÀanÛ: pfiedev‰ím v titulní roli alter-
nující Svetlana Slováková a Hana Holi‰ová
nebo v postavû padou‰ského kardinála Anas-
tasia excelující Ale‰ Slanina (a Radek No-
votn˘). V lyrick˘ch polohách Janina milence
Gerolda se skví Robert Jícha (a Petr Gazdík).
Figurkou jako vystfiiÏenou z pozdûj‰ích sati-
rick˘ch karikatur je Jan Mazák v roli papeÏe
Sergiuse.
Nové muzikály se hledají po vyãerpání svû-
tové produkce tûÏko – aspoÀ ty, na které si 
u nás BrÀané mohou troufnout. PapeÏka je
ov‰em svûtlou v˘jimkou a má zadûláno na
velk˘ diváck˘ úspûch.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 7.2.2012

PAPEÎKA – ROMANTICK¯ MUZIKÁL
ZE ST¤EDOVùKU 
Mûstské divadlo Brno kraluje v tuzemsku
muzikálu jiÏ nûkolik let. Nejde v‰ak jenom 
o v˘teãné ‰kolení a v˘kony zdej‰ího souboru,
ale také o impulsy, které tomuto Ïánru do-
dává jmenovan˘ divadelní dÛm importy zají-
mav˘ch titulÛ. UÏ nûkolikrát vyrukovala
novotou záfiící scéna na Lidické ulici s novin-
kami v oboru. Staãí vzpomenout nedávné
hity jako byly ãeské premiéry titulÛ âaro-
dûjky z Eastwicku, Oliver! nebo veleúspû‰ná
Marry Poppins.  Podobné dramaturgické
transporty  z anglické pÛdy, která je brána za
muzikálové království Evropy, nyní pro
zmûnu zpestfiila novinka nûmecké proveni-
ence v podobû muzikálu PapeÏka. 
Autor muzikálu Dennis Martin vy‰el z ko‰até
kniÏní pfiedlohy americké autorky Donny W.
Crossové, která zpracovala bájn˘ pfiíbûh z de-
vátého století, kdy mûla podle legendy used-
nout na papeÏsk˘ stolec Ïena. Talentovanou
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Janu souhra náhod vynesla v pfiestrojení za muÏe aÏ do ãela fiímské kurie.
Aby toho v legendû nebylo málo, potkala Jana ve Vûãném mûstû a v nej-
vy‰‰ím církevním úfiadu svoji nûkdej‰í lásku.  To uÏ ale pfiedsedala církvi
jako papeÏ Jan Anglicus, jehoÏ pohlaví  se údajnû prozradilo poté, co pfii
procesí spadla z konû, porodila mrtvé dítû a sama zemfiela.
Muzikály ãi spí‰e jejich libreta milují rozer vané historické pfiíbûhy plné
vá‰ní, intrik, nevídan˘ch situací i mimofiádné lásky. Román Crossové Pa-
peÏka, jak vidno, v‰echny tyto atributy mûl, a tak byl pfiímo ideální látkou
pro velkolepé muzikálové zpracování.  Svûtovou premiéru zaÏila muziká-
lová novinka loni v malebném nûmeckém mûsteãku Fulda, kde podle
kniÏní pfiedlohy Jana absolvovala klá‰terní ‰kolu. A s pÛlroãním odstupem
uvedl reÏisér Stanislav Mo‰a ve svém brnûnském divadle titul ve stejné v˘-
pravû, na níÏ se v plánované koprodukci skládala nûmecká a ãeská strana.
Muzikál PapeÏka má opravdu velmi barvit˘ pfiíbûh, kdy je nutné divákovi
zejména vsugerovat celoÏivotní pouÈ a dÛvûryhodnou pfiemûnu pÛvodnû
chudinké dívky z polo po hanské rodiny v mimofiádnû vzdûlaného církev-
ního potentátka. To se inscenátorÛm dafií uÏ za pomoci aÏ realistické scény
Christophera Weyerse, kter˘ na toãnu umístil velké segmenty. Ty se jedno-
duch˘m pootoãením ãi rozestoupením mohou promûnit v klá‰terní staro-
nûmeckou ‰kolu, císafisk˘ palác, fiímské fórum ãi lateránskou baziliku.
Právû tato mobilní a pfiitom pompézní otáãející se v˘prava má velk˘ vliv
na koneãné pfiijetí muzikálu jako velkolepé stfiedovûké show. Nûmeck˘ his-
torick˘ muzikál PapeÏka sází na pouhé vyprávûní strhujícího pfiíbûhu, kter˘
je povaÏovan˘ spí‰e za legendu ãi pozÛstatek dobové protipapeÏské satiry.
DluÏno pfiiznat, Ïe divák v rychlém tempu jde celé tfii hodiny od obrazu k
obrazu a Ïe v tomto díle není pfiíli‰ ploch pro ãistû lyrická místa, i kdyÏ se
Dennis Martin postaral o nûkolik chytlav˘ch duetÛ – a v Nûmecku se z nich
staly hity.  Autor hudby neváhá sáhnout aÏ k popovû znûjícím aranÏmá, ve
kter˘ch se tradiãnû mísí hluãná sborová ãísla. Stejnû tak vyuÏívá aÏ kon-
templativní písnû samotné Jany, kterou drtí láska k markrabûti Geroldovi
stejnû silnû jako oddanost a povinnost Bohu.
A vedle chytlavé hudební v˘bavy a velkolep˘ch kulis získají diváky ze-
jména v˘kony v titulních rolích. DluÏno poznamenat, Ïe Brno má dvû
skvûlé PapeÏky, a to Hanu Holi‰ovou a Svetlanu Slovákovou. Tady je sku-
teãnû poÏitkem pûvecká bravura, která jde ruku v ruce s koncentrovan˘m
herectvím, o jakém si muzikály s populárními tváfiemi v hlavním mûstû
mohou nechat jenom zdát. Dal‰í záÏitky na jevi‰ti pfiedvádûjí v roli Gerolda
herci Petr Gazdík a Robert Jícha, jejichÏ pûvecká suverenita a mocné te-
nory právem vyvolávají potlesk na otevfiené scénû. Pro pofiádek je tfieba
je‰tû pochválit stejnû silné a pÛsobivé nasazení Ale‰e Slaniny v roli Anas-
tasia a zku‰eností pfietékající v˘kon Ladislava Koláfie jako fieckého uãence
Aeskulapa.
Brnûnská premiéra muzikálu PapeÏka není Ïádn˘m náboÏensk˘m veledí-
lem,  jehoÏ ideové vyznûní by stejnû zfiejmû v nejateistiãtûj‰í zemi Evropy
pfii‰lo vniveã.  Je zejména zruãnû pfiedvádûn˘m  hudebním pfiíbûhem, ve
kterém budou diváci obdivovat vedle zmínûn˘ch pozitiv také umanutost
mladé Ïeny, která se vydala na cestû za sv˘m cílem v podobû církevního
vzdûlání. PfiitaÏlivé, a myslím Ïe od vydání Eccova románu Jméno rÛÏe
(které jako ãinohru hrají na stejném jevi‰ti) stále módní kulisy raného stfie-
dovûku mohou z tohoto bystfie dovezeného nûmeckého muzikálu udûlat
divácky vyhledávan˘ a originální záÏitek. Podobn˘ muzikál totiÏ Mûstské
divadlo Brno je‰tû nikdy nenabídlo…

Lubo‰ Mareãek, www.ceskatelevize.cz, 8.2.2012 
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VRAÎDÍ JEKYLL NEBO HYDE? 
Kdo by ten pfiíbûh neznal? VÏdyÈ novela Roberta Louise Stevensona, v níÏ
lond˘nsk˘ advokát Gabriel John Utterson vypátrá, Ïe zrÛda a vrah Edward
Hyde je alter ego jeho pfiítele Henryho Jekylla, inspirovala k mnoha adap-
tacím. Jen filmov˘ch je více neÏli sto dvacet! V muzikálové verzi Franka
Wildhorna a Leslie Bricusse z roku 1997 pÛvodní detektivní zápletka v pod-
statû mizí, Utterson se stává epizodní postavou. Sledujeme vûdeck˘ pokus
Henryho Jekylla, kter˘ chce v lidské du‰i oddûlit dobro od zla, aby mohl zlo
zniãit. JenÏe experiment, kter˘ provádí sám na sobû, se vymkne kontrole…
Inscenace v Mûstském divadle Brno je na první pohled moÏná ménû efektní
neÏli ta v karlínském Hudebním divadle, kde mûl americk˘ muzikál pfied
nûkolika lety ãeskou premiéru. Îádná v˘pravná show, ve které by se pro-
tagonista zázraãnû promûÀoval ze slu‰ného mladíka v odporného zlosyna
a nazpût. Du‰an Vitázek samozfiejmû bravurnû zahraje jak elegantního, se-
riózního mladého muÏe, tak chroptící monstrum. Na jedné stranû soustfie-
dûn˘ vûdec, kter˘ si vûcnû do deníku zapisuje postup svého experimentu,
své pfiíznaky i obavy, a zároveÀ snoubenec, z jehoÏ hlasu zní nûha a pokora,
kdyÏ klade své Emmû bezbrannû hlavu do klína. Na druhé stranû pak dû-
sivé zvífie, jehoÏ hlas zní drsnû, chrãivû. Inscenátofii pochopili, Ïe dílo skr˘vá
mnohem více neÏ jen kontrast dvou zcela odli‰n˘ch bytostí Ïijících v jed-
nom tûle. A tak Du‰an Vitázek scénu po scénû vykresluje portrét ãlovûka,
kter˘ vystra‰enû, ale i zvûdavû odhaluje své temné stránky. Mravn˘ Jekyll
a nemravn˘ Hyde? Kdepak: to Jekyll je na zaãátku vrahem, to Jekyll se
schází s prostitutkou Lucy. Díky droze se zbavil zábran, takÏe má odvahu
vyrovnat se s tûmi, kdo ohrnovali nos nad jeho experimenty, kdo se mu vy-
smívali. V‰ak celou tuhle spoleãnost kázající morálku oznaãil za pokrytec-
kou je‰tû pfied tím, neÏli s pokusem zaãal. A pfii vraÏdû kaÏdému z nich
vmete do tváfie: jsi pokrytec. Ctnostnému biskupovi, kter˘ zneuÏívá malé
chlapce. Nafoukanému generálovi, kter˘ se tím baví. Sobecké lady Be-
aconsfieldové, která se pfiiopilá potácí z baru. PfiiãemÏ je‰tû uãiní dobr˘
skutek (!), kdyÏ její ‰perky hodí slepému Ïebrákovi. Jekyll vraÏdí razantnû,
ale s klidem a rozmyslem, nikoli z neovladatelné potfieby. VÏdy jsem touÏil
Ïít jako Edward Hyde! pfiiznává sám sobû. Díky droze má také odvahu dát
prÛchod své touze po Lucy: pfii prvním setkání ji cudnû opustil jako za-
chránce – gentleman, aby se ale vrátil pod jménem Hyde jako divok˘ mi-
lenec. A Lucy oddanû miluje a ctí Jekylla, opojena Hydem. Inu, svût není
ãernobíl˘ a v kaÏdém z nás se skr˘vá mnoho na první pohled netu‰en˘ch
moÏností… AÏ ke konci se hlavní hrdina skuteãnû schizofrenicky roz‰tûpí
na dvû rÛzné, samostatné bytosti: v „konfrontaci“ bojují o to, kdo z nich
pfieÏije – strhující scéna, ve které zmizí malované kulisy i základní mobiliáfi,
zÛstává jen lidská postava ve svûtle bílém ãi rudém, chvíli Jekyll, chvíli
Hyde. Vûdeck˘ experiment se povedl, dobro a zlo se oddûlilo – jenÏe se
ukáÏe, Ïe zlo má navrch. Lucy brutálnû zavraÏdí Hyde – aby Jekyllovi do-
kázal svou pfievahu. A kdyÏ ohroÏuje i Emmu, vítûzství zla je dokonáno.
Jekyll musí zemfiít, aby Hyda zastavil.
Du‰an Vitázek je v obdivuhodné kondici fyzické i pûvecké, takÏe dokáÏe
rozehrát Jekyllovy vnitfiní promûny do v˘razov˘ch nuancí bez sebemen‰ího
technického zaváhání. Tentokráte dosti ãnûl nad ostatní. Byl to vynikající
muzikálov˘ veãer, s místy romanticky zasnûn˘mi stejnû jako dramaticky
vyhrocen˘mi. V‰ak dílo nastudovali muzikálov˘ experti Caspar Richter 
a Petr Gazdík, kter˘ zároveÀ alternuje titulní postavu a je spoluautorem no-
vého pfiekladu – oproti karlínskému Novákovu vûcnûj‰ího, pfiímoãafiej‰ího.
Patrnû proto, aby básniãtûj‰í obraty neznejasnily my‰lenkovou a citovou v˘-
povûì, o kterou ‰lo inscenátorÛm v Brnû pfiedev‰ím. Aby skuteãnû vyniklo
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drama ãlovûka prohrávajícího boj s temn˘mi
silami ve své vlastní du‰i.

Lenka ·aldová, Divadelní noviny 1/2012

AKTUÁLNOST 
„SOUSEDSKÉHO“ DIVADLA
Mûstskému divadlu Brno se uÏ fiádku let
velmi osvûdãuje pravidelná spolupráce 
s praÏskou reÏisérkou Hanou Bure‰ovou 
a jejím dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem.
Nejnovûj‰ím v˘sledkem je (jednadvacet rokÛ
po kladenské premiéfie) stylovû ãisté nastu-
dování biblického dramatu MojÏí‰, patfiícího
do pestrého odkazu na‰ich barokních a obro-
zeneck˘ch lidov˘ch her. Jako zdafiilou prvo-
tinu ji v roce 1811 vytvofiil a s chud˘mi
vesniãany také provozoval podkrkono‰sk˘
‰vec Franti‰ek Vodseìálek. O nesnadnou re-
konstrukci rukopisu se zaslouÏil herec a tea-
trolog Vojtûch Ron.
ReÏisérka se sv˘m t˘mem (v˘tvarníci Karel
Glogr a Samiha Maleh, skladatel pfieváÏnû
Ïivû provádûné hudby Petr Skoumal, choreo-
grafka Hana Halberstadtová) pfiistoupila 
k nebûÏnému úkolu s obvyklou peãlivostí 
i pokorou. Uvûdomovala si, Ïe epicky roz-
mûrn˘, pÛvabnû naivní ver‰ovan˘ text mÛÏe
pfii dne‰ním „klipovém“ vnímání reality pÛ-
sobit dojmem vleklé statiãnosti. Proto jej
témûfi o polovinu zredukovala, v˘raznû ome-
zila poãet postav (i tak jich vût‰ina ze dvou
desítek chórick˘ch úãinkujících ztûlesÀuje nû-
kolik) a ãtyfii akty rozãlenila na mnoho se-
kvencí, dynamizovan˘ch mobilní dfievûnou
scénografií (v kost˘mní sloÏce kontrastuje
ahistorické ãernobílé odûní ÎidÛ s pestrou
barevností EgypÈanÛ). Pfiedloha i antiiluzivní
provedení vcelku pietnû respektují my‰len-
kovû nadãasov˘ starozákonní pfiíbûh Ïivota
MojÏí‰e (charismatick˘ Igor Ondfiíãek) a iz-
raelského národa po pfiíchod k zemi zaslí-
bené. Pfii citlivém respektu k dobové
atmosféfie venkovské komunity se skromn˘m
Opovûdníkem (Ladislav Koláfi) a poÈouchle
zpochybÀujícími komentáfii Blázna (Michal
Isteník) pfiirozenû nejde o muzeální rekon-
strukci tehdej‰ích plenérov˘ch produkcí.
Mluven˘ i zpívan˘ veãer ukáznûné souhry si
ov‰em zachovává jistou sakrální obfiadnost 
a citovou vroucnost, a pfiitom nevtíravû na-
bízí nejednu aktuální analogii: spoleãenskou
potfiebu morálního fiádu (motiv Desatera);
utlaãovan˘, av‰ak na rizika svobody reptající
národ; dilema spravedlivého jedince, kter˘ 

o vÛdcovství neusiloval. Nad dvousetletou
hrou má divák vûru o ãem pfiem˘‰let.
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 17.1.2012 

EXCELENTNÍ BRNùNSKÁ MARY 
POPPINS – PO DEVùTADEVADESÁTÉ…
MoÏná se podivíte nadpisu tohoto ãlánku –
vÏdyÈ Mary Poppins na jevi‰ti Hudební scény
Mûstského divadla v Brnû uÏ pfied Vánocemi
oslavila stovku a bûhem tohoto pfiedstavení
bylo zároveÀ pokfitûno album s písnûmi z mu-
zikálu, které, jak také jinak, vy‰lo v ãe‰tinû
samozfiejmû poprvé. DÛvod rád osvûtlím –
podobnû jako jiné redakce, i my samozfiejmû
vyráÏíme nejãastûji za premiérami jednotli-
v˘ch inscenací. Mnohdy je ov‰em daleko za-
jímavûj‰í nav‰tívit reprízu, sice bez celebrit,
ale s bûÏn˘m publikem za zády, pozorovat
jeho reakce, ãi zda a kam se inscenace posu-
nula. Právû ze zmínûn˘ch dÛvodÛ jsem se zá-
mûrnû vydal nikoli na sté jubilejní, ale
devûtadevadesáté pfiedstavení Mary Poppins.
Stovka repríz – to je na domácí scénu zatra-
cenû dobré ãíslo, za kter˘m se skr˘vá témûfi
osma‰edesát tisíc divákÛ… Za ním musí stát
buì zástup hvûzd, bulvární humbuk, anebo
zatracenû dobrá inscenace. Tipujete-li „za
C“, dobfie Mûstské divadlo Brno znáte.
Musím pfiiznat, Ïe jsem populární americk˘
hudební film z roku 1964 o kouzelné chÛvû
nikdy nedokoukal do konce. Na muzikál
jsem ‰el s pfiedsudkem, zda tahle postar‰í po-
hádka mÛÏe dospûlého diváka vÛbec bavit. 
A nyní pfiedjímám – bavila mne od zaãátku
aÏ do konce nadmíru vrchovatû. ReÏisér Petr
Gazdík zde, pfiece jen trochu v duchu lond˘n-
ské inscenace (jednalo se sice o takzvanou
volnou licenci, ov‰em v‰ichni víme, Ïe v pfií-
padû zvlá‰È sledovan˘ch titulÛ je volná
„odsud posud”), pfiivedl na scénu doslova
gejzír vynikajících scén, temperamentních,
pohádkovû sniv˘ch i dojemn˘ch. Bûhem
pfiedstavení publikum obdivuje i celou fiadu
kouzelnick˘ch trikÛ a rádo odpustí inscenáto-
rÛm leckdy ponûkud viditelnûj‰í pfiítomnost
závûsn˘ch a zádrÏn˘ch systémÛ. Pfiedstavení
má ‰vih, vtip i romantickou pointu, herci 
se tentokrát doãkali precizního reÏijního 
i choreografického vedení, pod kter˘m je po-
depsána Lucie Holánková spoleãnû se stepafi-
sk˘m odborníkem Denny Ratajsk˘m. 

Vítûzslav Sladk˘, 
www.musical-opereta.cz, 12.1.2012 
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PřiPravuJeme divá bára

Divá Bára
Dramatik Milan Uhde a skladatel Milo‰ ·tû-
droÀ jsou nespornû klasiky (nejen) brnûn-
ského muzikálu – od legendární Balady pro
banditu aÏ po dvojici muzikálov˘ch titulÛ pro
Mûstské divadlo Brno: Nana a âerven˘ 
a ãern˘. Po zmínûn˘ch dvou muzikálech na
témata z klasické svûtové literatury zvolili
nyní, spoleãnû s dal‰ím hudebním skladate-
lem Leo‰em Kubou, námût z literatury ãeské
– Divou Báru BoÏeny Nûmcové. 
JestliÏe u Nûmcové je téma Báfiina stfietu
s okolní netolerancí pojednáno pfiece jen do
znaãné míry v idylickém hávu, v Uhdeho li-
bretu se dramatiãnost v˘raznû pfiiostfiila. Bá-
fiina svobodomyslnost, s níÏ si nic nedûlá
z pokryteckého moralizování svého okolí, je
zde vesnici znaãnû trnem v oku a vede k ne-
milosrdnému stfietu – hlavnû kdyÏ se Bára
rozhodne v‰emi prostfiedky zabránit svatbû
své nejlep‰í kamarádky Eli‰ky s bohat˘m, leã
nemilovan˘m hrabûcím správcem Slámou.
Situace v‰ak zároveÀ není ãernobílá – Sta-
rosta a Faráfi, dvû klíãové postavy vesnické
komunity, mají k Báfie shovívav˘ vztah, záro-

veÀ ji v‰ak nemohou ãi nechtûjí pomoci
v mífie, která by znamenala postavit se ves-
nickému „hlasu lidu“. I dal‰í postavy mají po-
chopitelnou motivaci pro odpor k Báfie:
fanatik Kroupa smrt svého dítûte, kterou dle
jeho mínûní zavinila Báfiina matka, vesnick˘
tvrìák Pavel pod agresivitou skr˘vá nenapl-
nûnou touhu po Báfie.
Milan Uhde to sám komentuje: „Divou Báru
nelze pfievrátit naruby ani levnû parafrázovat.
Konflikt jsem ale zkusil pfiitvrdit. U BoÏeny
Nûmcové je to poloidylka. V inscenaci, na níÏ
spolupracuji s Milo‰em ·tûdronûm, se Bára
maskuje za ìábla. S v˘tvarnicí Zuzanou ·te-
funkovou-Rusínovou jsem se domluvil na
tom, aby návrhy kost˘mÛ a masku vypraco-
vala tak, Ïe kdyÏ se Bára objeví u hfibitovní
zdi, musí se jí obecenstvo leknout. Má to b˘t
v˘jev jako z hororu, a Báfie za to hrozí lynã.
Pro Faráfie jsem zase napsal píseÀ, kterou mnû
moÏná bude nûkdo mít za zlé. Její refrén zní:
Kdo chce s lidmi b˘ti, musí s nimi Ïíti, kdo
chce s vlky Ïíti, musí s nimi v˘ti. Je to vlastnû
tak trochu faráfi–populista, ve skuteãnosti pro-
totyp souãasného politika.“
ReÏisérem inscenace je legenda slovenské 
divadelní reÏie Juraj Nvota, kmenov˘ reÏi-
sér bratislavského Divadla Astorka, znám˘ 
i mnohaletou spoluprací s Rado‰insk˘m na-
ivn˘m divadlem, kter˘ v MdB reÏíruje vÛbec
poprvé. TvÛrcem hudebního nastudování 
a dirigentem je Ondfiej Tajovsk˘, druh˘m di-
rigentem je Karel Cón, scénu vytvofiil Tomá‰
Rusín, kost˘my Zuzana ·tefunková - Rusí-
nová, animace vytvofiil Petr Hlou‰ek, choreo-
grafie jsou dílem Hany Litterové,  sborové
nastudování má na starosti Karel ·karka
a dramaturgem inscenace je Jan ·otkovsk˘.
V hlavních rolích uvidíme Andreu Bfiezino-
vou (Bára), Martu Prokopovou (Eli‰ka),
Vojtûcha Blahutu (Ondfiej Vlãek), Ale‰e Sla-
ninu (Pavel), Stanislava Slováka nebo Du-
‰ana Vitázka (Myslivec), Igora Ondfiíãka
(Starosta). Jana Mazáka (Faráfi), Viktora
Skálu (Správce Sláma), Ladislava Koláfie
(Báfiin otec Jakub) a dal‰í. Svûtová premiéra
Divé Báry probûhne na Hudební scénû Mûst-
ského divadla Brno 24. bfiezna 2012.

Jan ·otkovsk˘
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Eva Gorãicová, manÏelka Erika Parduse pfievzala z rukou brnûnského primátora Romana Onderky Cenu mûsta Brna 
In memoriam Eriku Pardusovi v oblasti dramatického umûní.

Pfievzetí ceny stvrdila podpisem do knihy v˘znaãn˘ch 
osobností ocenûn˘ch Cenou mûsta Brna.

Námûstek fieditele Zdenûk Helbich s Eviãkou Hrbáãko-
vou a synáãkem pfii‰li gratulovat reÏisérovi Stanislavu
Mo‰ovi k narozeninám.

Na zku‰ebnách se rozbûhla práce na muzikálu Divá
Bára za úãasti autora Milana Uhdeho.

Juraj Kukura a Du‰an Vitázek jsou nominováni na
Cenu Thálie za loÀsk˘ rok, se‰li se na tiskovce k vyhlá-
‰ení Cen Thálie v praÏském Národním divadle.

Soupefiem Du‰anu Vitázkovi v klání o Cenu Thálie je
fieditel Divadla na Vinohradech Tomá‰ Töpfer.

Du‰an Vitázek mûl pfiíleÏitost se setkat také s legendou
ãeského divadla paní SoÀou âervenou.

V Praze se cítil Du‰an jako doma. Pro novináfiskou obec byl Du‰an velmi interesantní 
osobností.

Nûkolika snímky se vracím do ateliéru. Takto se pfiipra-
vovala první verze plakátu PapeÏka.

V˘tvarník Petr Hlou‰ek nechybûl ani pfii vytváfiení kom-
pozice plakátu Cid.

Druhá verze plakátu PapeÏka byla úspû‰nûj‰í ve schva-
lovacím procesu.

Pri generálkách dramatu Cid se autor fantastick˘ch
kost˘mÛ pan Peter âaneck˘ neudrÏel a vtrhl na jevi‰tû,
aby Viktoru Skálovi (první král Kastílie) upravil plá‰-
tûnku.

Hana Holi‰ová, Roman Vojtek a Hana Kováfiíková 
v divadelním klubu po pfiedstavení Sugar!

Tiskovou konferenci k muzikálu PapeÏka zahájila mi-
nuta ticha za novináfie ·tûpána Vla‰ína.

Činoherní scéna
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13. a 14. Března v 18.00 hodin

Anton Pavloviã âechov

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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podobnû jako v pfiedcházejících letech vás v tomto ãísle na‰eho ãasopisu seznámím s na‰imi plány, které
budeme uskuteãÀovat v prÛbûhu následující sezony 2012/2013. Jsem nesmírnû rád, Ïe se na‰e inscenace,
jejich tvÛrci a v neposlední fiadû i herci opakovanû stávají stfiedem pozornosti jak v na‰em mûstû, tak 
i v republice a po dlouhá léta i v zahraniãí. VÏdyÈ jenom v loÀském roce jsme v zahraniãí odehráli 41 pfied-
stavení! A hned tfii herci na‰eho divadla jsou nominováni na nejvy‰‰í herecké ceny udûlované v âeské
republice za rok 2011, dva na Cenu Alfréda Radoka – Michal Isteník a Martin Havelka, a Du‰an Vitázek
za jeho fenomenální v˘kon v hlavní roli muzikálu Jekyll a Hyde na Cenu Thálie!!! 

V nové sezonû tentokrát nazkou‰íme celkem 9 inscenací, z nichÏ pût bude zastupovat v na‰em re-
pertoáru hudební-muzikálové divadlo a ãtyfii inscenace pak divadlo ãinoherní. Sezonu otevfieme
Senecov˘m básnick˘m dramatem „Faidra“ v reÏii a úpravû Hany Bure‰ové. Hlavní roli bude
hrát Helena Dvofiáková, která za její ztvárnûní v praÏském Divadle v Dlouhé získala Cenu Alfréda
Radoka. 

Mnozí z vás si jistû vzpomínáte na filmov˘ muzikál, kter˘ napsali autofii Jule Styne, Bob Merrill 
a Isobel Lennartová, „Funny girl“ s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem v hlavních rolích, za
nûjÏ svûtoznámá hereãka získala Oscara. V reÏii Pavla Fiebera z Nûmecka uvedeme tento muzikál, pln˘
jiÏ zlidovûl˘ch melodií, jako první hudební komedii v sezonû. 

S k˘mkoliv se v zahraniãí dám do fieãi a ná‰ rozhovor pfiinese téma ãeského umûní, v‰ichni hned zaã-
nou vyprávût o sv˘ch nádhern˘ch záÏitcích s romány Milana Kundery.  Mám ohromnou radost, Ïe vám
pfiedstavíme jeho brilantní melancholickou komedii „Jakub a jeho pán“ v mé reÏii. 

I dal‰í inscenaci budu reÏírovat já. Muzikál, kter˘ se jmenuje „Koãky“. Andrew Lloyd Webber na-
psal tento muzikál muzikálÛ na základû básnické sbírky Thomase Stearnse Eliota, nositele Nobelovy ce-
ny za literaturu z roku 1948. 

Poslední premiérou roku se pak stane tradiãní silvestrovská komedie, kterou tentokrát bude blázni-
vá veselohra „Jezinky bezinky“. Jejím autorem je Joseph Kesselring a pro na‰i zemi ji objevil na
Broadwayi Jan Werich. Uvedeme ji v reÏii Petra Gazdíka, v hlavní roli se Zdenou Herfortovou. 

Následovat bude dramatizace slavného románu Klause Manna „Mefisto“, která je dílem Ariane
Mnouchkine. Vskutku ìábelsk˘ pfiíbûh o lidské schopnosti zaprodat svou du‰i bude u nás reÏírovat Petr
Kracik. 

Legendární pfiíbûh hrdiny „Zorra mstitele“ od Isabel Allende inspiroval hudební skupinu Gipsy
Kings a jednoho z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudebních aranÏérÛ Johna Camerona, spoleãnû s autorem scé-
náfie Stephenem Clarkem, aby pfiedstavili tento pfiíbûh jako muzikál na West Endu 15. ãervence 2008.
Na‰e divadlo uvede muzikál „Zorro“ se skladbami v rytmu flamenca v ãeské premiéfie v reÏii Petra
Gazdíka. 

Magick˘ muzikál „Pokrevní bratfii“ Willyho Russella o neuvûfiitelném osudu dvou bratrÛ – dvojãat
uvedeme na Hudební scénû na‰eho divadla v mé reÏii.

Poslední premiérou se stane hudební pfiedstavení na âinoherní scénû v reÏii Stanislava Slováka.
Komediální, ale i sociální muzikál „Donaha!“, kter˘ podle populárního britského filmu The Full Monty
napsala dvojice americk˘ch autorÛ Terence McNally  a David Yazbek, tak uzavfie sezonu 2012/2013. 

Na‰e plány vyvûrají z na‰ich snÛ, z pfiedstav, které si spfiádáme nad texty zcela nov˘mi i tûmi jiÏ le-
gendárními, ãi nespravedlivû zapomenut˘mi… z pfiedstav o tom, ktefií konkrétní aktéfii se v nich mohou
pfiedstavit v hlavních rolích a jak se s nimi ztotoÏní…, jaká bude v˘tvarná ãi hudební podoba kaÏdé jed-
notlivé inscenace. Av‰ak pfievod na‰ich snÛ do materializované podoby, ona nádherná práce v pfiípravû
s pfiekladateli, úpravci, v˘tvarníky, muzikanty, dramaturgy, choreografy a pak bûhem dílensk˘ch realiza-
cí a nároãn˘ch zkou‰ek s úãinkujícími teprve ukáÏe, zdali se na‰e pfiedstavy zavr‰í i na jevi‰ti bûhem 
onoho kouzelného svátku, kter˘ jsme si uvykli pfies tisíciletí naz˘vat divadlem! Pro úspû‰né v˘sledky na-
‰eho snaÏení tak, abyste odcházeli z na‰eho divadla spokojeni a nad‰eni, ãiníme, jak jste si zajisté v‰imli,
v‰e potfiebné a nûkdy i nemoÏné.  

Spoleãnû se v‰emi kolegy z MdB se jiÏ dnes tû‰íme na v‰echny splnûné sny, 
kter˘ch si spoleãnû uÏijeme pfii nov˘ch pfiedstaveních v sálech na‰ich scén 
v nové sezonû 2012/2013! Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

dokořán únor 2012
Městské divadlo Brno
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Milan Zezula – Don Quijote
(z probíhající výstavy v divadelní galerii)

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

Březen
2012
cena 15,- kč

Mediální Partneři 

PAPEÎKA – naposledy v Brnû! 
pÛvodní historick˘ muzikál

Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘
pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘ sto-
lec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû talen-
tované dívce, která se svou touhou po vzdûlání, svou od-
vahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání svûta
v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry vás vtáhne velkolepá
scéna, kterou skvûle dokreslují propracované dobové
kost˘my, chytlavé melodie nároãn˘ch lyrick˘ch sól i sviÏ-
n˘ch sborov˘ch ãísel. Vychutnat nádhernou hudbu a napí-
nav˘ pfiíbûh si v‰ak mÛÏete jen do 6. bfiezna, kdy uvádíme
PapeÏku v této sezonû naposledy! 

28. 2. – 6. 3. 2012 
Hudební scéna
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