
pfiedpokládám, Ïe se vám to taky ãas od ãasu pfiihodí… máte pocit, Ïe jste na nûco pfii‰li, nûco neobvyklého
– dokonce originálního, objevného, na nûco, co tady je‰tû nikdy nebylo. Av‰ak dopadne to velmi podobnû si-
tuaci, ve které roztomile konstatuje jedna z postav hry Dobové tance Karla Steigerwalda: „…právû jsem ob-
jevil penicilin, objevil jsem ho vzadu v kÛlnû.“ A tak nûjak podobnû v‰ichni a bohuÏel i ãasto proÏíváme to
na‰e soukromé objevování tam „vzadu v kÛlnû“ a mnozí z nás se nadto aÏ do konce sv˘ch dní nehoráznû py‰-
ní tím, Ïe „to nûco“ vskutku objevili… 

VÏdyÈ kdo z nás je schopen neustálé konfrontace s ve‰ker˘m lidsk˘m my‰lenkov˘m dûdictvím? Jasnû, Ïe
víme, Ïe kolo uÏ nikdo z nás nevymyslí, ani lokomotivu ba ani letadlo… Ov‰em to neznamená, Ïe se v kaÏdé
vtefiinû na‰ich ÏivotÛ neobjevují novinky a vynálezy zatím neb˘valé. Av‰ak v‰imnûme si pak i toho, jak se s tû-
mi vynálezy, s oním my‰lenkov˘m vlastnictvím konkrétních jednotlivcÛ, obecnû nakládá, jak ti, ktefií Ïijí tzv.
z my‰lenkov˘ch objevÛ jin˘ch, si je hned pfiisvojují a dále Ïijí pouze z toho, Ïe je zafiazují, hodnotí, kontrolu-
jí, za peníze pomlouvají, vykládají atp.  

Nûkdo nûco vymyslí a sám, ãi nûkdo jin˘ to podle prvého receptu vyrobí. A jestli se to stane vûcí kaÏdo-
denní potfieby, jako vypûstování p‰enice – upeãení chleba – jeho distribuce – uãení dûtí – hraní divadla… stá-
vá se tento produktivní proces obecnou lidskou základní potfiebou. Úãastnit se tûchto produktivních proce-
sÛ je nejenom radostné, ale i v‰eobecnû obohacující. Odpovídá to na‰im biologick˘m potfiebám. Ov‰em ne -
lze si nev‰imnout, Ïe pfii na‰í, pro Evropu, bohuÏel, tolik typické touze po hyperkorektnosti, vznikají i obje-
vy a nápady, které nikdo nepotfiebuje, ale které prostá individuální zbabûlost povy‰uje do na‰ich novodob˘ch
„potfieb“. Jen se rozhlédnûme, kolik kolem nás vzniká zamûstnání, která niãemu neprospívají!

Kdysi to bylo jednoduché, prosté a spoleãnost nezatûÏující. Nûco jsi ukradl – ruka pryã... nûkoho jsi za-
bil – i ty bude‰ zabit…  Onehdy jsem v rádiu s úÏasem a nad‰ením poslouchal brilantní v˘klad nádhernû
moudré soudkynû, která nám – posluchaãÛm – vysvûtlovala brutální zloãin, kter˘m se mûsíce(!) a zdaleka ne
sama(!) zab˘vala. Její profesionalita byla vskutku úchvatná a tolik, tolik MOC mi pfii‰lo líto, Ïe jsem se v po-
slední dobû s nûãím podobn˘m nesetkal u Ïádného z politikÛ, které jsme spoleãnû, tedy vût‰inou z nás, po-
vûfiili správou na‰í zemû. Tak jsem se sám sebe ptal, proã ta „na prv˘ poslech“ mimofiádnû inteligentní bytost
nesedí na nûkteré z rozhodujících pozic v na‰í spoleãnosti a proã svÛj neobvykl˘ intelektuální potenciál vû-
nuje nûãemu natolik banálnímu jako je jednoznaãnû prokazateln˘ zloãin… 

Celé armády novináfiÛ, psychologÛ, právníkÛ, politikÛ a dal‰ích, které na‰e spoleãnost financuje, obtû-
Ïují ná‰ svût vykládáním motivÛ jednoho masového vraha. A pak se divíme, Ïe proÏíváme finanãní krizi!

Z nedostatku inteligence a kreativity, z pfiemíry nerozhodnosti a strachu se rodí ta novodobá nemoc: tou-
ha po bezpeãném alibi. Nikdo nechce nic rozhodnout, byÈ má právo rozhodovat námi v‰emi svûfieno a je mu
to i patfiiãnû honorováno! A on se pfiesto obklopuje v‰emi tûmi ekonomisty, auditory, právníky a jin˘mi vy-
kladaãi vûcí na prv˘ pohled v‰em nám zfiejm˘ch, neboÈ se obává soudÛ pfií‰tích na úkor souãasné logiky spra-
vovat vûci vefiejné ve prospûch civilizace a ne tedy jeho osobního alibi – jenom aby pfii tom rozhodování nic
nepokazil…!  VÏdyÈ je zde hned celá armáda tûch, ktefií jsou v kaÏdé chvíli pfiipraveni, a jsem pfiesvûdãen, Ïe
ani sami nevûdí proã, neÏ pro pfiíkaz sv˘ch ‰éfÛ, kter˘m jde dávno jenom o zisk, ne o etiku, ne o morálku, ale
o ZISK, rozsápat cokoliv a kohokoliv. VÏdyÈ se to pro k‰eft hodí – likvidovat ty, ktefií nesou na sv˘ch bed-
rech odpovûdnost, likvidovat ty, ktefií mají vym˘‰let a riskovat a objevovat a ne se bázlivû ptát, jestli s jejich
konáním bude souhlasit to neuchopitelné „vefiejné mínûní“ – je tfieba niãit objevitele a vynálezce a k tomu je
pfiece dobré a vhodné cokoliv: útok, pomluva, po‰pinûní, skandál a… a chátra se raduje! VÏdyÈ není nic více
povzná‰ejícího (ne vlastní intelekt a vzdûlání, ne touha po porozumûní a harmonii) neÏ poprava vládce! 

Prosím, aby mi bylo dnes obzvlá‰È rozumûno. Nechci se vskutku dotknout kohokoliv, kdo dûlá svou prá-
ci poctivû. Jen se cítím b˘t zaskoãen, kdyÏ se mû mÛj pfiítel, kter˘ má malou firmu pÛsobící v oblasti elektro-
sluÏeb, zeptá, jestli neznám nûkoho, kdo umí za‰roubovat Ïárovku… „Ví‰,“ fiíká mi, „to je neuvûfiitelné, ko-
lik je v té na‰í zemi zbyteãn˘ch vysoko‰kolákÛ a fiemesla nejsou obsazena.“ Proã asi – ptám se já.

KaÏdé Ïivé a dobré divadlo musí klást provokativní otázky – pfiijmûte tak, prosím, i mé dne‰ní zamy‰le-
ní nad tím, proã kolem nás mÛÏe „zufiit“ finanãní krize…!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

dokořán Březen 2013
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Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,

Březen
2013

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

Osud svobodomyslné Báry zná jistû kaÏd˘ ze ‰kolní
povinné ãetby. Povídka Divá Bára oÏívá v rukou
pfiedních brnûnsk˘ch umûlcÛ Milana Uhdeho 
a Milo‰e ·tûdronû v poutav˘ pfiíbûh pln˘ jedineãné
lyrické hudby a aktuálních odkazÛ k souãasné spo-
leãnosti. Atmosféru dokresluje scéna Tomá‰e
Rusína vytvofiená ãistû z pfiírodních materiálÛ. Proti
netoleranci a strachu bojuje v reÏii Juraje Nvoty
v hlavní roli Andrea Bfiezinová. 

Vendula
Pfiibylová

25. a 26. 3. 2013
na Hudební scénû 

DIVÁ 
BÁRA
pÛvodní
romantick˘ muzikál
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PreMiéra na činoherní scéně 9. února 2013

režie Petr kracik

Klaus Mann
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listování

Nûktefií ãlenové orchestru MdB podpofiili herce Vojtu
Dyka pfii jeho koncertním turné po republice.

Brnûnsk˘ koncert nav‰tívil také fieditel MdB Stanislav
Mo‰a.

Terezka Martinková v divadelním klubu oslavila své na-
rozeniny.

Neãekaná oslava, kterou jí pfiipravili kolegové, ji zpoãát-
ku ponûkud vyvedla z míry. 

Na premiéru muzikálu Funny Girl do Ingolstadtu se vy-
pravil podpofiit soubor námûstek fieditele Zdenûk Helbich.

V hledi‰ti Národního divadla v Praze jsem zastihl legen-
dární zpûvaãku SoÀu âervenou s na‰í Hankou Holi‰ovou.

ReÏie zahajovacího ceremoniálu Mistrovství svûta se ujal
Stanislav Mo‰a se sv˘m teamem.

Koncert si nenechaly ujít ani Eviãka Jedliãková a Terezka
Martinková.

Mistrovství svûta v biatlonu zahájila ãeskou hymnou
Královna Vysoãiny Ivana VaÀková.

Ke královskému trÛnu ji pfiivezlo ãtyfispfieÏení morav-
sk˘ch vraníkÛ.

Okruh pfiátel a kolegÛ se nûkolik hodin stfiídal v Mo‰ovû
pracovnû s gratulacemi.

Scénograf a loutkafi Jarda Milfajt vûnoval principálovi
velkou knihu loutek, ve které jsou i fotografie jeho prací.

Mezi gratulanty nechybûl ani ekonomick˘ námûstek
Lubo‰ Spáãil, kter˘ po celou dobu fieditelování Standy
Mo‰i stojí po jeho boku.

Hanka Holi‰ová obklopena praÏsk˘mi paparazzi na tis-
kové konferenci k Cenám Thálie, na jednu z nich byla no-
minována.

O nûkolik dní pozdûji oslavil Stanislav Mo‰a se sv˘mi 
oveãkami narozeniny.

Sportovní ãtvefiice Petr Koukal, Mirka Knapková, Petr
·vancara a David Kosteleck˘ v rámci veãera Kfiídla 2012
pokfitili novou roãenku MdB.
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Partneři divadla

Jan Werich
(6. února 1905, Praha – 31. fiíjna 1980,
Praha) byl ãesk˘ filmov˘ a divadelní
herec, dramatik a filmov˘ scenárista.

Tennessee Williams
Náfiek pro moly
(úryvek)

Nafiíkám pro moly, Ïe byli sametoví, líbezní a malí.
Nûhou sv˘ch my‰lenek – neboÈ na mû myslívali –
mírnili ãasto mé nervózní smutky denní.
Neviditeln˘m zlem jsou nyní odklízeni.

Ó matko molÛ, matko lidí, matko v‰eho, 
dej molÛm sílu k návratu do svûta pfietûÏkého,
Ïe jsou tak útlí a Ïe tolik je jich zapotfiebí
ve svûtû, kde stvÛry mamutí se ‰klebí!
/pfieloÏil Stanislav Mare‰/

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny
má a nejí je, kdo Ïenu má a nelíbá,
kdo zábavû se vyh˘bá, na toho
vemte biã a hÛl, to není ãlovûk, to je
vÛl…
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Zahájení MS v biatlonu
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v oSlnění

Martin havelka
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Dûlal jsem, co jsem mohl v této
nelehké dobû,  co ode mû pofiád
v‰ichni chcete? Proã mû nene-
cháte na pokoji? Já jsem pfieci
jen herec. Jenom herec. Jenom
herec. Jenom herec… jenom…
Tûmito slovy z dramatizace slavného románu
Klause Manna Mefisto zakonãil Martin Ha-
velka svÛj rozhovor, kter˘ vznikal tfii dny
pfied premiérou. Martin Havelka ztvární roli
Hendrika Höfgena, ctiÏádostivého herce,
kter˘ se v touze po velk˘ch rolích zaprodá na-
cistické moci. Velká role, velká pfiíleÏitost – 
a spousta práce. I proto jsme tento rozhovor
v˘jimeãnû vedli pfieváÏnû elektronicky, ãas na
osobní setkání nebyl. 
Do premiéry zb˘vá pár dnÛ – trápí vás
obavy a tréma? 
Tváfiím se jako mistr, ale kalhoty jsou stále
naplnûné strachem. Jako u eléva v roce 1976,

kdy jsem se pro divadlo rozhodl, a navíc 36
let divadla k tomu.
Salieri v Amadeovi, Janáãek ve stejno-
jmenné hfie v Divadle na provázku a teì
Höfgen v Mefistovi – v‰echny jste hrál,
v‰ichni byli umûlci, byÈ kaÏd˘ z jiné doby.
Mají spoleãného je‰tû nûco víc?
Jsme na stejné lodi, trápíme se podobnû. Jen
je tfieba umfiít, aby historie posoudila, kdo se
trápil víc
Je pro vás úspûch dÛleÏit˘? 
Nedovedu si bez nûho pfiedstavit Ïivot. Snad
jen, Ïe to není spojeno s penûzi, jak b˘vá dob-
r˘m zvykem. U mne je to ãistû potfieba b˘t
zdraven v Bauhausu, kdyÏ si jdu pro ‰roubky,
a mít ãestné místo v rekvizitárnû, které mi na-
bízí v‰ichni kolegové, kdyÏ po zaklepání
vejdu.
Existuje nûco, co by pro vás osobnû bylo tak
lákavé, Ïe byste byl ochoten se „zaprodat“ ?
Bylo lákavé zaprodat se Mûstskému divadlu
v Brnû a asi tady umfiu… a asi na jevi‰ti.

5

S Viktrorem Skálou 
a Pavlínou Vitázkovou 
v dramatu Mefisto, 
reÏie: Petr Kracik
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Nedávno jste se oznaãil v jednom rozhovoru
za „frajera“. Co to podle vás obná‰í?  
Frajer neskousne to, co ostatní, a poloÏí za to
nevûdomky tfieba Ïivot, viz pfiíklad seÏrání
nûkolika tuctÛ vajíãek, pokus o vyrvání
sprchovacího boxu a v mém pfiípadû tfieba re-
akce v mládí na vtip „pojìme se bavit o kur-
vách, co dûlá tvoje matka?...“ a ten letûl a pak
dal‰í a pak pÛllitr na dal‰ího a pak zaãalo
hofiet a já byl z kulturního domu v HfiímûÏdi-
cích pfievezen na záchytku…
S takov˘m Ïivotním postojem se asi tûÏko
Ïije, ne?
Zjistil jsem léty a zku‰enostmi, Ïe se s tím Ïít
nedá. Ale Ïiju a nûkdy mû to i baví… 
Jak se vám pracovalo s reÏisérem Petrem
Kracikem na Mefistovi?
Mnû dobfie, jako uÏ po nûkolikáté. A vÏdy
jsem ocenil jeho odvahu se mnou spolupra-
covat, protoÏe to musí b˘t na posrání, kdyÏ
reÏisérovi herec chodí s textem v ruce aÏ
do generálek a není co reÏírovat a na po-
slední generálce mu fiekne, tak já to zkusím

bez textu, aby jsi to vidûl, jak si mû nareÏí-
roval.
KdyÏ si vygooglujete Martin Havelka, na -
skoãí tam va‰i jmenovci truhláfi, Ïnec parkÛ,
drobné údrÏbáfiské práce, úfiedník na úseku
správy softwaru, autodopravce… Kter˘m
byste chtûl b˘t, kdybyste nebyl Martin Ha-
velka herec? I okruh va‰ich zájmÛ je pfiece
podobnû ‰irok˘…
Na své poslední nav‰tívence jsem mûl i tyto
profese a spoustu dal‰ích, ale pro vtip opût
nezÛstal ãas na to podstatné – zÛstat hercem.
Obdivujete v‰e indiánské, nominoval jste se
do funkce náãelníka Kulhavého jelena 
a svoji rodinu uãinil sv˘m kmenem… Proã
právû indiánská filozofie? 
Utvofite kruh, to proto, abyste nebloudili, 
a dál se to opakuje.
A proã právû Kulhav˘ jelen?
Kulhav˘ snad pro sv˘ch 42 stehÛ na kolenou
a Jelen po babiãce, která byla velkou a slav-
nou a nezapomenutelnou ochotnicí v Ná-
chodû.

6
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¤ezbafiina je po divadle va‰e dal‰í vá‰eÀ –
uÏ máte svÛj totem a jaké jste vybral sym-
boly?
Totem uÏ je na dvorku a symboly jsou po -
v‰echné, tedy od v‰eho nûco, aby se snad nû-
jakej indiánskej bÛh neurazil. To by mi tak
je‰tû scházelo.
Sluãuje se vÛbec va‰e profese s indiánsk˘m
pojetím Ïivota?
V pravdivosti projevu. Jednou jsem si ji vy-
zkou‰el na jedné vernisáÏi indiánsk˘ch grafik,
kde jsem se bûhem vlastní citace fieãi náãel-
níka o odchodu indiánÛ do rezervace pfie-
vlékl z obleku do indiánského, ufiízl si noÏem
své vlastní vlasy a hodil je na podlahu.
A nechtûl byste tedy ze v‰eho nejradûji, aby
vás namísto pane Havelko oslovovali uÏ jen
Kulhav˘ jelene a s mûstem vãetnû Brna jste
uÏ nemûl nic spoleãného?
Jsem rád, Ïe se mnou nûkdo mluví a o ãem-
koliv. A les u nás toho taky nakecá, to byste
nevûfiili.
S k˘m byste rád vykoufiil d˘mku míru 
a koho postavil k muãednickému kÛlu?
Nejradûji bych byl, aby mnû byl koufien mÛj
kÛl.

A mimochodem, v které ze
slavn˘ch „kovbojek“ – ne-
myslím teì Westernstory,
ale opravdovou filmovou
klasiku – byste si chtûl za-
hrát a s k˘m? 
Strejda je uÏ po smrti,
takÏe tûch Sedm stateã-
n˘ch a s Calverou, protoÏe
tak budu hrát Mefista.
V létû oslavíte pûtapade-
sátiny – nepofiídíte si as -
poÀ vlastního konû, pokud
uÏ ho tedy nemáte?
Nejsem je‰tû tak bohat˘,
abych si pofiizoval levné
vûci. Radûji nebudu mít
nic, uÏ jsem i pfiestal koufiit
a svého koníãka mám ustá-
jeného na Lidické 16. 

Text: Jifiina Veselá, 
foto: jef Kratochvil,

Tino Kratochvil
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d e r n i É r a  1 4 .  b ř e Z n a  2 0 1 3
    

Franti‰ek Vodseìálek

REÎIEHana Bure‰ová
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balet Mdb

vendula Přibylová
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Jak˘ je vá‰ vztah k Brnu, brala byste
angaÏmá v jiném mûstû?
Brno mám samozfiejmû moc ráda, je to
moje rodné mûsto. Je pravda, Ïe uÏ pár
rokÛ bydlím asi 20 km od Brna v jedné
vesniãce mezi lesy na rozhraní Morav-
ského krasu a CHKO ¤íãky, a proto si
uÏ hektick˘ Ïivot ve stfiedu mûsta nedo-
káÏu pfiedstavit.
Tady jsem doma… nepfiem˘‰lím o an-
gaÏmá v jiném mûstû, nemohla bych tu
pfieci nechat svoji rodinu a spoustu pfiá-
tel…
Jste odváÏné dûvãe? 
Rozhodnû ANO. Seskok ze 4000 m
bych si klidnû zopakovala, ale ta klau-
strofobie… Do v˘tahu mû prostû nedo-
stanete.
Co vás ve va‰í profesi nejvíc rozãílí, jste
se svou profesí spokojená?
Samozfiejmû. Jsem ‰Èastná, Ïe se mÛÏu
vûnovat tomu, co mám ráda.
Nejvíce mû pfii mém povolání mrzí
vlastní „zbyteãná“ chyba.
Vûfiíte v nûco mimo nás?
V OSUD. Co se má stát, to se stane! Jak
to má b˘t, tak to prostû bude!
Máte v Ïivotû ãas na kníÏku, máte ráda
poezii?
Poezii popravdû nevyhledávám, i kdyÏ
MáchÛv Májmám moc ráda.
MÛj autor je J. M. Simmel. Vlastním
sbírku jeho románÛ a milovníkÛm
opravdu napínavé ãetby doporuãuji
jeho V‰ichni lidé bratry jsou nebo Láska
je jen slovo.
Co si myslíte, Ïe lidi dnes nejvíce za-
jímá?
Peníze… bohuÏel. I kdyÏ je fakt, Ïe mi
udûlala radost pomûrnû poãetná fronta
u stánku UNICEF. KéÏ tfieba tohle za-
jímá víc lidí…
Co byste povaÏovala za dobrou
zprávu?
KaÏdou (krátkou, krásnou, dlouhou,
obyãejnou…), hlavnû kdyÏ není ‰patná.
Na co ráda vzpomínáte z dûtství?
Na na‰i partu… já a 7 klukÛ…

Text a foto: jef Kratochvil

11
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MùL RÁD I NA·E DIVADLO
AÈ uÏ si o smyslu umûlecké kritiky myslíme
cokoli, zÛstává skuteãností, Ïe zejména v ob-
lasti Thálie plní nejen funkci tvÛrci i diváky
více ãi ménû respektované „zpûtné vazby“,
ale také poslání divadelnû historické a doku-
mentární. Toho si byl vûdom i univ. prof.
PhDr. Artur Závodsk˘, DrSc., jehoÏ dvojí v˘-
roãí – nedoÏit˘ch sto let a tfiicet rokÛ od úmrtí
– jsme si loni pfiipomínali.

A. Závodsk˘ (1912-1982) pocházel z Os-
travy-Martinova. Absolvoval Karlovu univer-
zitu a jeho léta stfiedo‰kolského pÛsobení
v Hranicích pfieru‰ilo vûznûní v nacistick˘ch
koncentraãních táborech. Od r. 1950 pfiedná-
‰el na Filozofické fakultû dne‰ní Masarykovy
univerzity v Brnû (vyuãoval také na JAMU),
kde byl mj. prodûkanem a zejména dlouho-
let˘m vedoucím katedry slovansk˘ch litera-
tur, divadelní a filmové vûdy. Závodského

jubileuM

artur ZávodSký
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badatelské úsilí, doprovázené intenzivní a pe-
strou aktivitou pedagogickou, popularizaãní,
kulturnû organizaãní, editorskou, redaktor-
skou a Ïurnalistickou, soustfieìovalo se do
dvou základních linií – literární vûdy a teatro-
logie, pfiiãemÏ v obou tûchto oborech zasaho-
val do jejich teorie, historie i kritiky. V první
z nich patfiil zájem prof. Závodského novo-
ãeské literatufie. Soustavnû se obíral osob-
nostmi rodného kraje (Karel Handzel,
Vojtûch Martínek, Vilém Závada, Zdenûk
Bár), pfiedev‰ím dílem Petra Bezruãe, jemuÏ
vûnoval nûkolik publikací. Stranou v‰ak ne-
zÛstávali ani mnozí dal‰í beletristé obroze-
neãtí i moderní, stejnû jako pfiedstavitelé na‰í
kritiky a estetiky (Franti‰ek X. ·alda, Be-
dfiich Václavek, Karel Teige). Badatelov˘m
nejrozsáhlej‰ím dílem se stala posmrtnû vy-
daná kniha Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘.
Dramaturgové dne‰ních divadel pak rádi sa-
hají po zevrubné monografii o Gabriele Preis-
sové.
V pozdûj‰í, jiÏ pfieváÏnû teatrologické ãin-
nosti, kdy se podafiilo obnovit studium diva-
delní vûdy v Brnû jako samostatného oboru,
zaslouÏil se Závodsk˘ (spolu se ZdeÀkem
Srnou) o vznik fiady základních pfiíruãek, me-
todick˘ch pomÛcek a skript (Úvod do diva-
delní vûdy, Drama a jeho v˘stavba, Drama
jako struktura aj.), které pfiispûly k vytvofiení
pedagogického a terminologického systému
na‰í divadelní vûdy. Inicioval zrod ojedinû-
lého sborníku Otázky divadla a filmu, jehoÏ
tfii svazky aÏ do normalizátorského zákazu
redigoval. Napsal rovnûÏ cenné syntetizující
studie o jednotliv˘ch sloÏkách divadelního ar-
tefaktu (dramaturgii, reÏii, scénografii, herec-
tví, kritice apod.) a desítky jin˘ch vûnoval
dûjinám hlavnû brnûnské Thálie, aÈ uÏ her-
cÛm (manÏelé Pechovi a Waltrovi, Josef Skfii-
van, Jarmila Urbánková, ZdeÀka Gräfová,
Jarmila Kurandová, Nina Balcarová), reÏisé-
rÛm (Karel Hugo Hilar, Milan Pásek, Zdenûk
Kaloã) nebo v˘tvarníkÛm (Jifií Kroha). Kan-
torsky zanícen˘, své posluchaãe radou i po-
mocí trpûlivû „vychovávající“ profesor, nikdy
se neuzavírající do klidu pracovny, témûfi 
pûtaãtyfiicet rokÛ v denním a odborném tisku
doslova v tisícovkách referátÛ, bilancujících
pfiehledÛ ãi informativních glos sledoval jak

novinky odborné literatury, tak pfiedev‰ím in-
scenace rozliãn˘ch divadel, a to rovnûÏ ama-
térsk˘ch. Jeho elegantnû vzpfiímená ‰edovlasá
postava orlího nosu nechybûla takfika na
Ïádné brnûnské premiéfie. Dosud Ïijící he-
reãtí pamûtníci si dodnes vybavují hodnoti-
tele pfiísného, ale zasvûceného a taktního,
jehoÏ v˘stiÏné, uznalé ãi káravé postfiehy si
skuteãnû brávali k srdci. Platí to také o sou-
boru Mûstského divadla Brno, které v pová-
leãném období mûnilo provozovatele i svÛj
název a po fúzi s Divadlem Julia Fuãíka na
V˘stavi‰ti dokonce vystfiídalo své pÛsobi‰tû.
Srnova bilancující reprezentativní publikace
PÛlstoletí Mûstského divadla v Brnû (1996)
sice v repertoárovém soupisu bibliograficky
registruje ohlasy v tisku aÏ od r. 1963, i tak
v‰ak dokládá soustavnou pozornost, vûnova-
nou A. Závodsk˘m této scénû v éfie ZdeÀka
Dopity, Antonína Kur‰e i Milana Páska ze-
jména v denících Rovnost a Lidová demokra-
cie. A do fií‰e hasnoucích vzpomínek se jiÏ
odebral v˘jev, jak si tento kulturní fajn‰mekr 
a obávan˘ arbitr moÏná vybavil atmosféru
rodné martinovské hospody a spolu s reÏiséry
Richardem Mihulou a Pravo‰em Nebesk˘m
i hereãkou Libu‰í Billovou zasedával v diva-
delním klubu k popremiérové partii oblíbe-
n˘ch tarokÛ… 

Michal Tfiebíãsk˘

13
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Hodnû ãasu na cestách tráví poslední dva
roky herec Milan Nûmec. S divadlem takto
v minul˘ch mûsících hostoval tfieba v Brati-
slavû v Bídnících nebo v Praze s Mary Pop-
pins. V kaÏdé volné chvilce navíc dojíÏdí do
Pardubic za rodinou – manÏelkou, ‰estilet˘m
Va‰íkem a tfiílet˘m Toníãkem. Jak sám ale
fiíká, nevidí na tom nic zvlá‰tního, protoÏe
„hodinu a pÛl dojíÏdí kaÏdé ráno do práce
prÛmûrn˘ Lond˘Àan double-deckerem“.

V Mûstském divadle Brno, kde je uÏ ‰estou
sezónu, teì aktuálnû nejvíc Ïije postavou
„charakterního nacisty“ Miklase v dramati-
zaci románu Klause Manna Mefisto.

âím podle vás mÛÏe tento pfiíbûh oslovit
dne‰ního diváka? 
V první fiadû tím, Ïe je to hlavnû hra o lidech.
O tom, jak se v mezních situacích odhalují je-
jich pravé charaktery. A to platilo tehdy jako
dnes. Figury v Mefistovi jsou napsané tak bar-
vitû, Ïe se v nich kaÏd˘ mÛÏe trochu najít,
nebo rozpoznat nûkoho ze svého okolí.
Mû samotného to tfieba pfiinutilo zamyslet se,
jak bych se zachoval ve stejn˘ch situacích já
a kolik bych jako otec rodiny v sobû na‰el po-
tfiebné odvahy.
Jaká je va‰e postava, herec Hans Miklas?
Není rozsahem moc velká, ale v kontextu celé
inscenace je v˘znamná. Hraji charakterního
nacistu, kter˘ dopadne ‰patnû a nepfieÏije.
Pfiitom jen touÏí b˘t ‰Èastnej a nûãeho se v  té
komplikované, pohnuté a zmatené dobû za-
chytit! Chce pofiádek a spravedlnost, touÏí po
fiádu, kter˘ doufá, Ïe pfiinese vláda NSDAP.
A protoÏe je z v˘voje zklaman˘, i pfies riziko,
Ïe to s ním mÛÏe dopadnout ‰patnû, sundá
pásku z ruky a prohlásí: „Já se tomu chci po-
stavit, mû to zklamalo. Místo pofiádku pfii‰ly

čert tě veM!

Milan něMec

14

S Petrem ·tûpánem 
a Lucií Zedníãkovou 

v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák
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intriky a ‰pína, a s tím já nesouhlasím.“ Moje
postava má v˘voj, takÏe i od divákÛ se smû-
rem k ní promûÀují sympatie a nesympatie.
Zajímá vás politika?
Je to moÏná ostuda, ale skoro vÛbec.
V‰echno se totiÏ v posledních letech obrací
tak rychle, Ïe nevím, proã bych mûl ztrácet
ãas tím, pokou‰et se v tom dennodennû zori-
entovat. A obecnû myslím, Ïe mezi lidmi sílí
jistá rezignace a skepse... A nikdo se tomu

vlastnû nemÛÏe divit. A v porovnání s dobou,
o které hrajeme v Mefistovi, dnes nejde 
o Ïivot. Tehdy jste za jedno ‰patné rozhodnutí
nesli následky po zbytek Ïivota. Tak tfieba to
i dnes nûkoho zvedne ze Ïidle a nûco se
pohne kupfiedu. UÏ jen tím, Ïe máme svo-
bodu a ta moÏnost tady je, pfiichází Mefisto
v prav˘ ãas.
Docela nedávno, pfii pfiímé volbû prezidenta
jsme byli i u nás svûdky toho, jak se umûlci
angaÏují v politice a bezosty‰nû si „zadá-

vají“ s politickou mocí. Jste toho pfiízniv-
cem?
Rozhodnû ne a za sebe si to vÛbec nedovedu
pfiedstavit. NeodvaÏoval bych se totiÏ vefiejnû
proklamovat svÛj osobní názor a bezhlavû
podporovat nûkoho, aniÏ bych o nûm nebyl
stoprocentnû pfiesvûdãen˘, Ïe je ten jedin˘
prav˘. Pfiece – kdo si stoupá vedle nastávající
hlavy státu a prohla‰uje, Ïe to je ten ON, tak
musí mít v prvé fiadû dostatek informací na

to, aby byl pfiípadnû schopn˘ v‰echny pfie-
svûdãit, Ïe ví, proã to dûlá. Nebo se to dá
dûlat jednodu‰e jen pro peníze.
Byl Mefisto va‰í první spoluprací s reÏisérem
Petrem Kracikem?
Ne, uÏ jsme se potkali kdysi v Pardubicích. Je
to asi deset let, kdyÏ tam dûlal Tfii mu‰ket˘ry
na Kunûtické Hofie. Tehdy tvrdil, Ïe to je po-
prvé, kdy reÏíruje komedii!? ReÏisér Kracik
dává hercÛm velkou svobodu, coÏ mÛÏe b˘t
nûkdy svazující, ale on k tomu pfiidá spoustu

15

V komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák

Pfiíbûh jedné malé kariéry Milana Nûmce
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uÏiteãn˘ch poznámek, náklaìák informací,
injekce emocí, pytle hormonÛ, takÏe potom
je uÏ jen na herci, jak si svoji postavu seskládá
dohromady.
Je pravda, Ïe podobnû váÏné role jako ta
v Mefistovi vás zase tak ãasto nepotkávají...
MÛÏe se to tak zdát, ale já tohle moc nerozli-
‰uji. I u tragické postavy totiÏ vÏdy najdete
komické rysy, a naopak. Ale je pravda, Ïe Mi-
klas je pro mû vzácná pfiíleÏitost, i kdyÏ v mi-
nulosti jsem pár takov˘ch uÏ taky mûl. 
A tfieba v Probuzení jara jsem si „stfiihnul“
rovnou deset záporn˘ch figur v jedné insce-
naci! Ale pro mû je obecnû jakákoliv práce
na âinoherní scénû za odmûnu, je to taková
herecká hygiena, oãista du‰e. Oproti obfií Hu-
dební scénû, kde se dá leccos dohnat efektní
v˘pravou, kost˘my, tak tady jsme jakoby
nazí. Diváci jsou blízko, kolem jevi‰tû je
ticho, nepomáháme si mikroporty, nejsou al-
ternace...
V ãinohfie dostáváte spí‰ komediální role.
Baví vás na jevi‰ti improvizovat a vym˘‰let
rÛzné „‰pílce“? 
Nejsem toho pfiíznivcem za kaÏdou cenu, ale
pfiiznávám, Ïe obãas mÛÏe nûkdo na jevi‰ti

zahlédnout v m˘ch oãích jiskfiiãky poku‰ení!
Pokud dostanu onu neodolatelnou chuÈ po -
zlobit kolegy, je potom uÏ jenom na jejich sta-
teãnosti, jestli to ustojí nebo ne. (smích) Ale
rozhodnû nemám rád takovou tu improvizaci

V dramatu Probuzení jara 
s Michaelou Merklovou, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V dramatu
Mefisto se ZdeÀkem Bure‰em
a Evou Jelínkovou,
reÏie: Petr Kracik
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na sílu. Dobfie napsanou, postavenou a fun-
gující komedii není potfieba ko‰atit. Je velmi
tûÏké improvizací pfiedãít uÏ danou kvalitu.
To se pak mÛÏe lehce vymknout z rukou 
a sklouznout k lacinému podbízení se. A to
já bych pfiitom vûdûl, jak jít divákovi pofiádnû
naproti!! 
V Brnû jste v angaÏmá od roku 2007. Jaká
tedy byla va‰e první „pûtiletka“?
Tak doufám, Ïe ten plán, co jsem nemûl, jsem
splnil. No, uteklo to rychle. Pfiedtím jsem byl
deset let v Pardubicích, a to teì zpûtnû vní-
mám jako velice dlouhou kapitolu svého Ïi-
vota. A tady uÏ jsem ‰est! KdyÏ pfiijde mlad˘
herec do angaÏmá, tak se mu zdá, Ïe první se-
zóna trvá vûãnû. Nazkou‰í za ni tfieba ãtyfii
role a zdá se mu to nekoneãné. KaÏd˘ den
toho spoustu proÏije, hodnû vypije... A kdyÏ
potká kolegu, kter˘ je v divadle tfieba deset
let, tak si to nedovede vÛbec pfiedstavit. Ale
pak se to zaãne zrychlovat. A najednou ne-
víte, jestli je to dvanáctá, tfiináctá nebo ãtr-
náctá sezóna… Utíká to rychle, ale kdyÏ si
tfieba vybavím, Ïe loni na zaãátku prosince
jsme mûli premiéru BídníkÛ v Bratislavû, tak
mám zase paradoxnû pocit, Ïe je to uÏ tak
pfied rokem. Od té doby jsme totiÏ udûlali
tolik dal‰í práce!

Ná‰ rozhovor patfií v Dokofiánu do rubriky
âert tû vem. Jste povûrãiv˘?
Pokud jde o divadlo, tak jsem docela staromi-
lec. Mám rád v‰echno, co „smrdí“ divadlem.
·minky, paruky, dobové kost˘my, a právû 
i povûry. Dneska uÏ se na to, ‰koda, moc ne-
hraje. Divadlo b˘vávalo kostel! A dneska
mlad˘ herec klidnû projde pfies recepci di-
vadla s ãepicí na hlavû aÏ na zku‰ebnu, píská
a jí na jevi‰ti a podobnû. Ale promûÀuje se
leccos, je mi to trochu líto, ale co se dá dûlat,
kontinuita se pfietrhala, zas nechci bejt za-
prdûnej... ZÛstalo snad uÏ jen to poplivání 
a kopnutí do zadku pfied premiérou.
A snaÏíte se aspoÀ vy osobnû dodrÏovat nû-
jak˘ rituál?
Dfiív jsem pravidelnû chodíval do divadla ho-
dinu a pÛl pfied zaãátkem, i kdyÏ jsem mûl
malou roli a nástup tfieba aÏ ve druhé pÛlce
pfiedstavení. Ale teì by se u mû rituálem dalo
nazvat krátké rozcviãení se v ‰atnû pfied tím,
neÏ si obleãu kost˘m. AÈ hraju jakkoliv ná-
roãnou roli, dûlám to vÏdycky. To si jen tak
minutku protáhnu tûlo, v ponoÏkách a spod-
ním prádle udûlám pár streãov˘ch cvikÛ 
a pfiedklonÛ, taky se prokrví mozek... Pak te-
prve mÛÏu zakleknout do blokÛ a odstartovat
na jevi‰tû!

Text: Lenka Suchá, foto: jef Kratochvil

S Jakubem Uliãníkem
v komedii Tfii v tom,
reÏie: Antonín Procházka
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velká Zkušebna

Zkoušky MuZikálu

Zorro
režie Petr gaZdík

Foto: jef Kratochvil
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William Shakespeare:
ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou
Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky
rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista
trvá na tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru
Katefiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a ne-
poslu‰nost naopak postrachem muÏÛ a nápadníci se prá-
vem obávají, Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít
nebude. A právû proto by se nikdy nemohla vdát ani Bi-
anka. To ov‰em nemohou pfiipustit! SeÏenou a zaplatí
tedy Katefiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svû-
tem 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?
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína
Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav
Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jakub Uliã-
ník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher,  Rastislav Gajdo‰,
Zdenûk Bure‰, Eva Gorãicová.

Klaus Mann:
MEFISTO
Lidstvo pfiestalo vûfiit, Ïe za v‰ím zlem stojí ìábel. Sku-
teãnost je v‰ak mnohem hor‰í: ìábel je v nás. A kdyÏ ne
rovnou ìábel, tak alespoÀ jeho komplic. Kde se 
v ãlovûku rodí ono potencionálnû ìábelské? Dramati-
zace slavného románu Klause Manna, jenÏ poprvé vy‰el
roku 1936, hledá odpovûì v sugestivním pfiíbûhu talen-
tovaného, leã chorobnû ctiÏádostivého herce, kter˘ 
v p˘‰e a v touze po velk˘ch rolích, v touze po slávû, za-
prodá svou du‰i nacistické moci. Tento herec – Hendrik
Höfgen, kter˘ na jevi‰ti virtuóznû ztûlesÀuje postavu
Mefista, postavu z Goethova dramatu, se nakonec sám
stává Mefistem svého druhu. SvÛdn˘m, uhranãiv˘m mi-
láãkem, jemuÏ divadelní i filmov˘ Berlín leÏí u nohou,
ale také zaprodancem sv˘ch nûkdej‰ích ideálÛ a Ïivot-
ních lásek. MannÛv Mefisto v˘stiÏnû zachycuje ty mo-
menty, které setrvale hrozí strhnout moderního ãlovûka
do pekla vlastních ambicí a p˘chy. VÏdyÈ zaprodat du‰i
je tak snadné!
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka, Lenka Janíková, Lucie Zedníã-
ková, Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Michal Isteník,
Viktor Skála, Evelína Kachlífiová, Hana Kováfiíková,
Pavla Vitázková, Jan Mazák, Ladislav Koláfi a dal‰í.

Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní
melancholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody
‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Ja-
kuba. Text s podtitulem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak
není pouhou dramatizací Diderotova románu Jakub Fa-
talista – je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlav-
ních témat, hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch para-
doxÛ oãima ironického skeptika 20. století. Milan Kun-
dera touto hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í,
jakou zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá
vûãnû se opakující lidskou po‰etilostí i skepticky pfie-

mítá nad tím, „co je psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako
divadelní postavy napsáni dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak
Kundera svou vytfiíbenou komedií skládá – v nejistém
svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied, protoÏe „vpfied
– to je v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána neokázalou
poctu muÏskému pfiátelství. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová,
Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘,
Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana
Musilová, Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a:
KOLOâAVA
Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém
prostfiedí podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel
rusínsk˘ a Ïidovsk˘. Oproti pfiedchozím divadelním
podobám je posílen právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ
v˘povûì o prostfiedí, v nûmÏ se „zastavil ãas“, je nemys-
litelná. A tak, vedle jiÏ znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ,
se v této verzi objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota
chasidÛ s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ
nej v˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do
dne‰ních dnÛ, je právû hudba. Pochopitelnû Ïe
muzikálová inscenace v ba ladickém hávu je nemys-
litelná bez Ïivého hudebního doprovodu, o kter˘ se
stará skupina Javory roz‰ífiená o obsazení klezmerské
kapely. Nemen‰í úlohu zde má i choreografie Vladimíra
Kloubka a filmové dotáãky Dalibora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo Petr
·tûpán, Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková,
Eva Jelínková nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková
nebo Zuzana âapková, Petra Jungmanová, Zdenûk
Junák nebo Ladislav Koláfi, Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Brandon Thomas:
CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch
komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studen-
tech, 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 prÛvod-
cem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe
v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘
student Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nád-
hern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch
tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy
s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. 
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: 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.

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová: 
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû
pfiedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snûdl jsem
párek nevalné chuti a nepfii‰lo mi volno.“ „Ich habe ge-
sagt!“ Tyto vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí – jak
v‰ichni ctitelé ãeské filmové klasiky dobfie ví – z legen-
dárního snímku Martina Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ
ménû je znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáfi vznikl na základû
divadelní komedie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana na-

hrajeMe
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PrograM břeZen

činoherní scéna hudební scéna

Jezinky
a bezinky

Divá Bára

1.3. Zkrocení zlé ženypá 19.30 zakoupeno 

2.3. Mefistoso 19.30 A6 

3.3. dokonalá svatbane 18.00

5.3. jakub a jeho pánút 19.30 A2 

6.3. koločavast 19.30

7.3. koločavačt 18.00

8.3. koločavapá 18.00

10.3. My Fair lady (ze Zelňáku)ne 18.00

11.3. My Fair lady (ze Zelňáku)po 19.30

12.3. Faidraút 19.30 AB2

13.3. Mojžíšst 19.30

14.3. Mojžíščt 18.00

15.3. Mefistopá 19.30 A5

16.3. charleyova tetaso 18.00

17.3. charleyova tetane 18.00

8.3. Zorropá 19.30

8.3. Zorropá 14.00

9.3. Zorroso 19.30 A6/AB6

10.3. Zorrone 19.30 D/E7 

11.3. Zorropo 19.30 A1/AB1

12.3. Zorroút 19.30 C2/E2

13.3. Zorrost 19.30 A3/AB3

14.3. Zorročt 19.30 A4/AB4

15.3. Zorropá 19.30 C5/E5

16.3. Zorroso 19.30 P

17.3. Zorrone 15.00

17.3. Zorrone 19.30

18.3. Zorropo 19.30

19.3. Zorroút 19.30 A2/AB2

20.3. Zorrost 18.00

21.3. Zorročt 19.30 C4

22.3. Zorropá 19.30 A5/AB5

23.3. koncert pro krtkaso 19.30 

25.3. divá bárapo 19.30 

26.3. divá báraút 18.00 

28.3. Sněhurka a 7 trpaslíkůčt 18.00 

29.3. Sněhurka a 7 trpaslíkůpá 18.00 

30.3. Sněhurka a 7 trpaslíkůso 14.00 

19.3. Mefistoút 19.30 C2 

20.3. škola základ životast 18.00

21.3. jezinky a bezinkyčt 19.30

22.3. jezinky a bezinkypá 18.00

24.3. jezinky a bezinkyne 19.30 D

25.3. Zkrocení zlé ženypo 19.30 A2013 

26.3. Zkrocení zlé ženyút 19.30 M2013

27.3. Zkrocení zlé ženyst 19.30 R2013

28.3. jezinky a bezinkyčt 19.30 AB4

29.3. jezinky a bezinkypá 19.30 C5

30.3. jezinky a bezinkyso 18.00
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PrograM duben

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA hosTování DERniéRA

2.4. jezinky a bezinkyút 19.30 AB2 

4.4. jezinky a bezinkyčt 19.30 T2013 

5.4. My Fair lady (ze Zelňáku)pá 19.30

6.4. My Fair lady (ze Zelňáku)so 19.30

7.4. My Fair lady (ze Zelňáku)ne 18.00

8.4. My Fair lady (ze Zelňáku)po 18.00

9.4. jakub a jeho pánút 19.30 C2

10.4. jakub a jeho pánst 19.30 X2013

11.4. jakub a jeho pánčt 19.30 A4

12.4. jakub a jeho pánpá 19.30 Z2013

13.4. jakub a jeho pánso 19.30 A6

14.4. charleyova tetane 18.00

15.4. dokonalá svatbapo 19.30

16.4. Mefistoút 19.30 E2

17.4. Mefistost 18.00

4.4. Funny girlčt 18.00

3.4. Funny girlst 19.30

10.4. Zorrost 19.30

11.4. Zorročt 18.00

12.4. Zorropá 19.30

13.4. Zorroso 14.00

14.4. Zorrone 15.00

14.4. Zorrone 19.30

16.4. očistecút 18.00

17.4. očistecst 19.30

18.4. očistecčt 18.00

18.4. Mefistočt 19.30 C4

19.4. Mefistopá 19.30 AB5

20.4. Mefistoso 19.30 AB6

21.4. Mefistone 19.30 E7

22.4. škola základ životapo 18.00 PPP

23.4. škola základ životaút 18.00 P18

24.4. škola základ životast 18.00 PP1

25.4. Mefistočt 19.30 A4

26.4. Mefistopá 19.30 E5

27.4. brouk v hlavěso 18.00

28.4. brouk v hlavěne 18.00

29.4. tři v tompo 19.30

Oãistec

Funny Girl
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psal stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten vycházel
z vlastní humoristické prózy ·tudáci a kantofii, jeÏ se tû-
‰ila u dobov˘ch ãtenáfiÛ mimofiádnému ohlasu. A tak
lze dnes fiíct, Ïe Îákovy neopakovatelné postaviãky
„‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ – stejnû jako autorovo laskavû
ironické vidûní ‰koly coby sportovního zápasu – jsou
právem nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit, Ïe dokud
bude existovat ‰kola, budou platit i brilantní a hluboce
vtipné Îákovy postfiehy o ní. Îákova divadelní verze se
stala rovnûÏ základem adaptace Hany Bure‰ové; jsou do
ní navíc dûjovû zakomponovány populární písniãky tfii-
cát˘ch let, které v inscenaci Ïivû hraje a zpívá studentská
kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny ty-
pické ‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘ boj“ ‰tudákÛ
a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé typy a cha-
raktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor
Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Lenka Janí-
ková, Hana Holi‰ová, Ivana Odehnalová nebo Hana
Kováfiíková, Ladislav Koláfi, Jan Mazák, Ivana VaÀ-
ková, Jana Musilová, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec,
Josef Jurásek, Martin Havelka nebo Jaroslav Matûjka
a Zdenûk Bure‰.

Joseph Kesselring: 
JEZINKY A BEZINKY 
ANEB ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi 
a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách v roce 1958.
DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se na divadle je‰tû
nikdy pfiedtím tolik nesmál…!  Tedy právû jemu jsme
dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nej-
slavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky,
jejíÏ dûj se odehrává v milém a pohodlném domû, 
z jehoÏ stûn d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie
neÏ newyorsk˘ Bro ok lyn padesát˘ch let. Dvû star‰í ele-
gantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, pfií-
jemné a pohostinné sleãny, zvou podobnû staré pány na
bezinkové víno… V této rajské pohodû se v‰ak dûjí vûci
nadmíru podezfielé... A tak, kdyÏ tety nav‰tíví jejich sy-
novec Mortimer, nestaãí se divit… 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tûpán,
Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová,
Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel Mi‰urec, Tomá‰
Sagher, Michal Isteník a Robert Urban.

J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende:
ZORRO
Legendární pfiíbûh hrdiny „Zorra mstitele“ od chilské
autorky Isabel Allende inspiroval hudební skupinu
Gipsy Kings a jednoho z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudeb-
ních aran  ÏérÛ Johna Camerona, spoleãnû s autorem scé-
náfie Stephenem Clarkem, ktefií uvedli tento pfiíbûh jako
muzikál na West Endu 15. ãervence 2008. Ukázalo se,
Ïe vÛbec první divadelní dramatizace tohoto pfiíbûhu
souboje dobra a zla, lásky a vá‰nû, navíc dramaticky
prokomponovaná s takov˘mi songy jako napfiíklad
Bamboleo ãi Djobi Djoba a mnoha dal‰ími zcela no-
v˘mi skladbami v rytmu flamenca, se rázem stala hitem
sezóny s nominací hned na nûkolik prestiÏních divadel-
ních cen. Podmanivá hudba, jedineãná choreografická
a akrobatická ãísla a emocionálnû nabit˘ romantick˘
pfiíbûh – to v‰e je muzikál Zorro, kter˘ u nás bude mít
svou ãeskou premiéru!

ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Viktória Matu‰ovová nebo Johana Gazdíková,
Svetlana Janotová nebo Ivana VaÀková, Robert Jícha
nebo Du‰an Vitázek a dal‰í.

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 Mûst-
ské 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 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
celoÏivotnû provázela netolerance, strach a nepochopení.
V˘sledkem 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 vesniãanÛ 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‰
Slani na, Igor Ondfiíãek, Jana Musilová, Jan Mazák,
Lenka Janíková, Ladislav Koláfi, Viktor Skála, Lenka
Bartol‰icová a dal‰í.

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A 7  TRPASLÍKÒ 
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé
královny matky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou
Macechu, která nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery.
A kdyÏ zemfie i Král, je jí mladá Snûhurka vydána zcela
na milost a nemilost. Pfied smrtí ji zachrání jen útûk do
hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak
stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ 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 inspirováni proslulou ani mo -
vanou verzí Walta Disneyho, tvofií hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘
a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového
napûtí, ztfie‰tûného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e
samozfiejmû kofienûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi pís-
niãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny pfiedpo -
klady 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 Janotová, 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 Vitá-
zek, Jakub Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek,
Jakub Przebinda nebo Jifií Ressler, Michal Matûj, Voj-
tûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í. 
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na Skleničce

S igoreM ondříčkeM
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S Igorem jsme se potkali v divadelním klubu
a pfied koncem rozhovoru v polovinû vûty vy-
stfielil ze sedaãky rovnou na jevi‰tû. Zapo -
mnûl totiÏ, Ïe ten veãer hraje. V tu chvíli jsem
mu uvûfiil v‰e, co mi vyprávûl. Îe ho divadlo
a povinnosti v nûm obãas úplnû pohltí.
Vidím, Ïe jsme si oba objednali pivo. Jsi
pivafi?
Ne, jsem vinafi. Mám rád víno. Ale pil jsem
ho teì nûkolik dní, tak jsem si dal den 
s pivem. Abych vyrovnal kyselinky.
A do vína jsi pronikl hloubûji jako znalec,
nebo ti jen chutná a hloubûji pÛvod obsahu
své skleniãky nestuduje‰?
Asi bych se o nûj chtûl zajímat hloubûji, ale
nemám teì na to ãas. Odebírám vinafiské be-
d˘nky, nechám si od jednoho vinafie nachystat
vzorek jeho produkce a degustuju a objevuju
malá vinafiství jiÏní Moravy. K tomu ãlovûk
dostane informaãní leták o vinafiství a jeho
zpÛsobu v˘roby vína.
TakÏe se dá fiíct, Ïe jsi vinafisk˘ patriot a pre-
feruje‰ jihomoravská vína?
Já piju jenom moravská vína. Dávám pfied-
nost bíl˘m, ale kdyÏ jsme rok hráli ve ·panûl-

sku, pil jsem tam jejich hutná ãervená vína.
Ta byla vynikající. Ale jinak mám nejradûji
na‰e bílá vína. I kdyÏ v zahraniãí ochutnám
jejich víno, vÏdycky se rád vrátím k tomu mo-
ravskému, protoÏe je svûÏej‰í a v˘jimeãné. 
A na kvalitním si moc rád pochutnám.
TakÏe jsi hédonista?
Asi jo.
A kter˘m poÏitkÛm podléhá‰ nejãastûji?
Spaní, jídlu, vanû, vínu, kníÏkám…
KníÏky? To je trochu intelektuální hédonis-
mus.
No a taky miluju pfiírodu. ProtoÏe v ní moc
nejsem.
Co ti brání jít do lesa?
Nemám na to ãas.
A ãemu Igor Ondfiíãek vûnuje vût‰inu ãasu?
Je v Mûstském divadle a nûco zkou‰í nebo
nûco organizuje nebo uãí nebo nûco pí‰e
nebo se sám uãí texty…
V MdB jsi od roku 1994 a letos uzavfie‰ de-
sát˘ rok jako ‰éf zpûvohry. Co taková funkce
obná‰í?
Fungujeme jako taková produkãní skupina.
Podle plánÛ, které se tvofií na dva aÏ tfii roky
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Se ZdeÀkem Bure‰em 
a Evou Jelínkovou 
v dramatu Mefisto,
reÏie: Petr Kracik
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dopfiedu, uvádíme kaÏdou sezónu pût titulÛ.
A s Petrem Gazdíkem si tu práci rozdûlíme,
jednou má na starosti on tfii a já dva muzikály,
pfií‰tû je to naopak. A na starosti mám
v‰echny organizaãní záleÏitosti jako získávání
práv a notov˘ch materiálÛ, obsazení, smluvní
o‰etfiení v‰eho pfii zkou‰ení, smlouvy s exter-
nisty, smlouvy s agenturami, plánování zkou-
‰ek a spousta dal‰ích pfiidruÏen˘ch aktivit. Je
to vyloÏenû organizaãní funkce.
A je pro tebe nároãnûj‰í organizace pfievza-
tého muzikálu, nebo pÛvodního?
Je to nárazová práce. A pokud organizuju pÛ-
vodní inscenace, je to ãasovû i pracovnû ná-
roãnûj‰í.

OvlivÀuje tû tato profesní funkce jako herce?
Dfiíve jsem se díval na fungování divadla jako
celku pouze z pohledu herce, kdyÏ se ale ãlo-
vûk dostane do organizaãní struktury, tak mû
osobnû to hodnû pomohlo a otevfielo mi to
oãi. Îe není nejvût‰í starost jen to, jestli mám
jako herec pfiipravené boty tam, kde je mám
mít, a jestli umím text, ale Ïe za tím v‰ím je
je‰tû spousta dal‰ích lidí a vûcí, které je po-
tfieba zafiídit. Tak mi to zrelativizovalo he-
recké starosti. A taky si ãlovûk uvûdomí, Ïe
je souãástí soukolí a netoãí se to jen kolem
nûj. Pro mû osobnû
to byla velká v˘-
hoda.
TakÏe jsi dnes pan
Igor Pokornûj‰í?
To urãitû. Ano, jsem
pokornûj‰í. VÛãi di-
vadlu urãitû.
Jako herec dává‰
pfiednost pÛvodním,
nebo pfievzat˘m mu-
zikálÛm?
V podstatû je to
tak, pokud je tam
pro mû zajímavá
herecká role, po-
stava, která má
vnitfiní logiku a za-
padá do stavby

toho pfiíbûhu, tak je mi úplnû jedno, jestli je
pfievzat˘, nebo pÛvodní. Samozfiejmû u tûch
pÛvodních muzikálÛ je v˘borné to, Ïe to
nemá Ïádnou inscenaãní tradici a nikdo ne-
mÛÏe fiíct: „Takhle by se to mûlo hrát.“ 
U tûch pÛvodních muzikálÛ se od zaãátku
hledá forma kaÏdé role. Jak to fiíct, je to ta-
ková jakoby panenská práce.
TakÏe u pfievzat˘ch inscenací víc hrozí, Ïe
nenaplníte oãekávání divákÛ, ktefií muzikál
znají z jiné scény?
To se asi stává nám v‰em, Ïe v takovém pfií-
padû máme oãekávání a tûÏko se jich zbavu-
jeme. Mnû uÏ taky není dvacet a sám jsem
tfieba Romea a Julii vidûl v sedmi provedeních.

A uÏ na to nejdu jako poprvé, kdy jsem ãekal,
jak to dopadne. Ale oceÀuju tfieba, Ïe nûco
udûlali jinak, Ïe to mÛÏu srovnat. âím jsem
star‰í, víc mû zaãíná na tom divadle fascino-
vat, kdyÏ je to v˘bornû reÏijnû a dramatur-
gicky vymy‰lené, Ïe se ten pfiíbûh nevzpírá
autorovi. CoÏ mám pocit, Ïe se nûkdy v di-
vadlech stává. Nejkrásnûj‰í pro mû je, kdyÏ
herec zahraje charakter a já tam sedím 
a vûfiím mu, Ïe se ten pfiíbûh odehrává.
Osobnû moc nemám rád konstrukce. Víc mû
fascinuje pfiíbûh tûch postav a taky uznávám,
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V dramatu Mefisto,
reÏie: Petr Kracik

Herectví je úÏasná psychoterapie
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Ïe autofii dûl to psali se zámûrem nûco divá-
kÛm pfiedat, a pokud ten reÏisér ctí autora 
a dokáÏe to formou pfiedat souãasn˘m divá-
kÛm, je to úÏasné.
NaplÀuje nûkter˘ muzikál z Mûstského di-
vadla to, co jsi teì popsal?
V poslední dobû byl pro mû zjevením muzi-
kál Pokrevní bratfii, kter˘ jsem nûkolikrát 
v divadlech vidûl, ale nikdy se mi nelíbil. Pfii-
‰lo mi to jako sentimentální slátanina, zcela
vykonstruovaná, ale pak se ãlovûk dostane 
k realizaci a objeví aktuální téma matky,
která nemá peníze a musí jedno ze dvou dûtí
dát nûkomu jinému. Pfiedstavím si babybox 
a to ‰ílené rozhodnutí matky, která ho tam
jde dát a ví, Ïe uÏ ho nikdy neuvidí. To je pro
mû neuvûfiitelné. Nebo spí‰ nepochopitelné.
Aãkoli zcela chápu, Ïe je k tomu dohnána
okolnostmi. Tady je potfieba, aby se to za-
hrálo pravdivû, diváci tomu uvûfiili a propadli
pfiíbûhu. Pro mû bylo zjevení v tom, Ïe to 
u nás v divadle kolegové a kolegynû dokázali.
Proto je pro mû tento muzikál zjevením.
Má‰ nûjak˘ muzikálov˘ titul, kter˘ bys u vás
v divadle rád vidûl a tfieba v nûm i hrál?
Nejsem moc znalec souãasné svûtové scény,
takÏe neumím fiíct, pojìme a udûlejme napfií-
klad Fantoma opery, kterého jsem jednou

vidûl v Lond˘nû. A pfiestoÏe si myslím, Ïe je
to úÏasn˘ titul a má skvûlou hudbu, tak mi to
pfiijde neaktuální, má staré postupy, je to
stará vûc. Nebo jsem tfieba vidûl nádhern˘
muzikál Billy Elliot, ten je ale tak zakofienûn˘
v thatcherovské Anglii osmdesát˘ch let, Ïe
nevím, zda by bylo moÏné ho pfienést k nám.
Urãitû existuje moÏná padesát nov˘ch skvû-
l˘ch muzikálÛ, které já neznám a mohly by se
u nás objevit. To je jako s otázkou, jakou
mám nejoblíbenûj‰í roli…
…nejtrapnûj‰í otázka pro herce, co?
Nikdy nevím, co na to mám odpovûdût. Ham-
leta? Mnû se totiÏ vÏdy stávalo, Ïe pfii‰la role,
o níÏ jsem nemûl ponûtí, Ïe existuje, a byla
úÏasná. Tak tohle radûji pfienechávám jin˘m
povûfien˘m osobám, které ví, na co má ná‰
soubor, které tituly zaujmou a osloví na‰e pu-
blikum a budou úspû‰né.
AÈ se nebavíme jen o muzikálech, jak vní-
má‰ va‰i ãinoherní scénu?
Trochu jako takovou chud‰í sestru té muzi-
kálové. Ale neprávem. Je to spí‰ tím, Ïe
máme velkou a novou hudební scénu. Pfiesto
myslím, Ïe je na‰e ãinoherní scéna hodnû za-
jímavá. Ale je to samozfiejmû také tím, Ïe do
hledi‰tû na ãinohru se vejde mnohem ménû
divákÛ. TakÏe tfieba v divácké anketû Kfiídla

S Hankou Holi‰ovou 
v muzikálu Funny Girl,

reÏie: Pavel Fieber
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cenu nikdy nedostávají lidé z ãinohry, ale
vÏdycky vítûzí kolegové, ktefií jsou vidût
hlavnû na hudební scénû. Ale je to cena po-
pularity.
Co tobû dává ãinohra a muzikál ne?
Urãitû vût‰í prostor jako herci. Muzikál vyÏa-
duje urãité dovednosti, ãlovûk musí umût
dobfie zpívat, nûkdy dobfie tanãit, pokud je na
tom inscenace zaloÏená. Ale na ãinohfie mû
víc baví osudy postav, pro mû je to fascinující.
I kdyÏ je to zasazeno do extrémní situace, aby
to bylo pro diváky dûjovû zajímavé. Mû ale
baví to, jak se postavy v takov˘ch situacích
zachovají a jak ji fie‰í. Taky funguje urãitû to,
Ïe mnohé z nás nûco podobného potkalo 
v bûÏném Ïivotû. To je zfiejmû dÛvod, proã di-
vadlo diváky tolik táhne.
Zní to tak, Ïe je pro tebe ãinohra jistou for-
mou psychoterapie.
Pro mû je divadlo zásadní terapií. Naprosto.
A funguje to od poãátku herecké kariéry?
Ne. To rozhodnû ne. To se vyvinulo. Nûkdo
jde na JAMU a je intelektuálnû vyspûl˘, tak
to já jsem vÛbec nebyl. Já jsem ‰el divadlo
dûlat s tím, Ïe by to bylo fajn, kdybych hrál 
a nûkdo mi za to tleskal. AÏ se v tom ãlovûk
ocitne a dostane první herecké pfiíleÏitosti, te-
prve objeví tu neuvûfiitelnou moÏnost vy-
zkou‰et si, jaké je nûkoho zabít, milovat,
nenávidût. A kdyÏ je ãlovûk dobr˘m hercem,
tak to hledá v sobû, protoÏe tyhle schopnosti
máme asi v sobû v‰ichni. Mû osobnû to velmi
baví, kdyÏ u druh˘ch vidím, Ïe to hledají 
v sobû a nenapodobují. Takhle se v sobû po-

drápat a v sobû si nûco objevit, to je vynikající
vûc. My jsme k tomu nucení povahou na‰eho
zamûstnání. A taky jsem mockrát pfiem˘‰lel,
jestli lidé, ktefií se herectví nevûnují, mají
moÏnost podobného ventilu. A jestli o tûch
vûcech tak pfiem˘‰lejí.
TakÏe se dá fiíct, Ïe ti herectví pomáhá
i v osobním v˘voji?
Urãitû. KaÏdá role a herecká práce mû po-
souvají. Na druhou stranu to, Ïe v divadle trá-
vím vût‰inu ãasu, mému soukromí moc
nepomáhá. To je ale druhá stránka této
mince.
DokáÏe‰ Ïít a relaxovat i mimo divadlo?
Ano, ale to je nejlep‰í odjet úplnû pryã. Chvíli
se nevidût s kolegy a nehrát divadlo, o to víc
se na nû tû‰it pfii návratu zpût. Ale fakt je, Ïe
kdyÏ se podafií pfiedstavení, a to mÛÏu b˘t
jakkoli unaven˘, ale podafií se to a diváci
skvûle reagují, my dáváme energii jim a oni
zase nám, a ta v˘mûna dokonale funguje a di-
váci jsou spokojení a kolegÛm dûlá radost, Ïe
to mÛÏou hrát, to je taková nabíjeãka, jako
by nûkdo mou pfiívodní ‰ÀÛru strãil do elek-
trické zásuvky. To je nádhern˘ pocit.
Pfiesto, i ty Ïije‰ také mimo divadlo. Co ti 
v této dimenzi otevírá obzory?
Pes. Jednak si na nûho musím udûlat ãas 
a díky nûmu se dostanu ven, vypnu hlavu 
a soustfiedím se na nûco úplnû jiného. Ale my
máme navíc sloÏitou psí povahu, vzali jsme si
ho z útulku. Je to problémov˘ pes a já si
fiíkám, Ïe to tak mûlo b˘t. Kdybychom mûli
nûjakého hodného PunÈu, tak na to hfie‰ím 

a je pofiád se mnou v divadle. Franta
se mnou v divadle b˘t nemÛÏe. Tak
jezdíme na v˘cvikové tábory a ví-
kendy, tam potkávám lidi, které bych
zfiejmû nikdy nepotkal. A najednou
mi pes otevírá obzory a umoÏÀuje se-
tkání s úÏasn˘mi lidmi, pejskafii,
které bych nikdy nepoznal, a dostá-
vám se na místa, kam bych nikdy
sám ne‰el. Tohle je jedna z vûcí,
která pfiijde ãlovûku do Ïivota náho-
dou a zmûní ho zcela.

Text: Martin Hybner, 
foto: jef Kratochvil

S Martinem Havelkou
v dramatu Mefisto,
reÏie: Petr Kracik
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K NOVÉMU BRNùNSKÉMU 
MUZIKÁLU: âEKÁNÍ NA OâISTEC
STÁLO ZA TO! 
Nejdfiíve základní fakta: Libretista, reÏisér 
a fieditel Mûstského divadla v Brnû Stanislav
Mo‰a s hudebním skladatelem Zdenkem
Mertou vytvofiili spoleãnû ‰est pÛvodních
muzikálÛ. Tím pfiedposledním bylo PEKLO
– první ãást trilogie inspirované Danteho
BoÏskou komedií. Dílo mûlo premiéru v roce
2008. AÏ v lednu 2013 mohli diváci zhlédnout
druhou ãást volné série pod názvem OâIS-
TEC. Proã to trvalo tak dlouho – kdoví. Ur-
ãitû ‰lo o hledání tûch správn˘ch motivÛ, toho
správného v˘razu. 

Nechme je‰tû promluvit autory: „Tfiíãlenná
skupina svobodomysln˘ch rockerÛ se jistou
shodou okolností ocitne v jakémsi podivném
klá‰tefie, kde jsou najednou nuceni vzdát se
v‰eho fyzického – pozemského, co dosud po-
vaÏovali za jedin˘ a opravdov˘ smysl sv˘ch
ÏivotÛ. Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvlá‰tní
místo uneseni tfiemi okouzlujícími dívkami,
které se je spolu s ostatními ãleny fiádu snaÏí
prostfiednictvím pfiímé konfrontace pfiesvûd-
ãit, Ïe podstatou lidského bytí má b˘t jakési
vy‰‰í poslání. V ãele s matkou pfiedstavenou
dovolují mni‰i a mni‰ky nahlédnout tfiem
„v˘trÏníkÛm“ do ÏivotÛ tûch, ktefií svou
touhu po tûlesnosti, mamonu ãi obÏerství pfie-
hnali a sami za to potom tvrdû zaplatili. 
V pfiíbûhu se tedy setkáme jak s hrabûnkou
Báthory, tak s MahárádÏou z Dhárí ãi Pepí-

kem Stalinem a Dolfíkem Hitlerem. Nic
ov‰em není tak jednoznaãné, jak na první po-
hled vypadá. UkáÏe se, Ïe matka pfiedstavená
má se sv˘mi oveãkami ponûkud pragmatiã-
tûj‰í plány, neÏ se navenek jeví, a zachováme
pro tuto chvíli jako pfiekvapení, kdo dojde ke
skuteãnému oãi‰tûní. Budou to oni tfii nevá-
zaní mladíci, nebo nadpozemská bytost An-
dûla, která dosud nepoznala jin˘ neÏ klá‰terní
svût?“ Opravdu se ukáÏe v závûru pfiíbûhu,
Ïe Ïivoãi‰ná síla rockerÛ je úÏasnûj‰í, neÏ po-
nuré zdi klá‰tera. KdyÏ se tam rozezvuãí ta
nakaÏlivá hudba – oslava Ïivota, tak je najed-
nou cel˘ oãistec „v háji“ a v‰ichni radostnû
tanãí, protoÏe radost, to je Ïivotní cíl, kter˘
nám snad i pánbÛh s pochopením dopfiává.
Pfiiznávám, Oãistec mne jako diváka trochu
dûsil. Pfiedstavoval jsem si drsné obrazy
Adama Michny z Otradovic (po roce 1600),
kter˘ zobrazil v‰echny hrÛzy muãení v oãistci.
Pfiedstavoval jsem si rytiny Albrechta Dürera
z jeho Apokalypsy. Vyvstal mi v pfiedstavách
v˘razn˘ církevní spor, kdy podle katolické
víry pro du‰e v oãistci je moÏno získat od-
pustky a tak jim vypro‰ovat BoÏí poÏehnání.
Naproti tomu Lutherov˘ch 95 tezí, kde pod
ãíslem 11 fiíká: Názor, Ïe církevní tresty
mohou b˘t pfiemûnûny na tresty v oãistci, je
oãividnû koukol, kter˘ byl zaset, kdyÏ bisku-
pové spali. Potom pod ãíslem 14 – nedosta-
teãné zdraví ducha, tj. nedostatek lásky, 
s sebou nutnû pfiiná‰í strach, kter˘ je tím
vût‰í, ãím men‰í je láska. Nakonec pokraãuje
ãíslem 15 – tento strach a hrÛza jsou dosta-
teãné samy o sobû, aby reprezentovaly trest
oãistce, protoÏe to je velmi blízko hrÛze zou-
falství… Jak naloÏil s Oãistcem libretista
Mo‰a jsem uÏ naznaãil. Na‰tûstí bral celé
téma na jedné stranû filozoficky, ptajíc se na
‰tûstí a na právo b˘t ‰Èastn˘m, byÈ v neurvalé
formû: sexizmu, obÏerství a mamonu. Na
druhé stranû ta radost z pozemského Ïivota
je nakaÏlivá aÏ tak, Ïe zvítûzí nad stanove-
n˘mi dogmaty. Nejdfiív se roz‰afní rockefii
octnou v klá‰tefie, kde musí sná‰et muka od-
pírání toho, co pro nû bylo samozfiejmé. Tady
se zjevuje pfiíbûh jako moralitka jezuitského
divadla (rekatolizace po roce 1620), na‰tûstí
moralitka neúspû‰ná. Rockefii, jak uÏ bylo na-
znaãeno, vítûzí! 
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Autofii trochu pfiekvapivû (a na‰tûstí) pojali
své dílo jako docela veselou neposlu‰nou
revue, kde se stfiídají komické scény, moc
hezké písniãky, tance, ale pfiitom zÛstávají za-
chovány na „pozadí“ pfiíbûhu ony my‰len-
kové pochody, s kter˘mi mÛÏeme, ãi nemu-
síme souhlasit. A zaãínám trochu rozumût té
vûãné nevraÏivosti katolíkÛ a evangelíkÛ,
která stála uÏ tolik zbyteãné krve… Ale
vraÈme se k pfiíbûhu: Na scénû hrají (a dobfie)
skuteãnû Ïivou hudbu klavírista a zpûvák
Deny, kter˘ nás hrou provází a komentuje
v‰e, co se právû dûje (Stanislav Slovák), bas-
kytarista a zpûvák Bas (Jifií Mach), kter˘ hol-
duje jídlu tak, Ïe ho povy‰uje nade v‰e 
a Jerry, zpûvák, kytarista a… sexuální ‰tvanec
(Du‰an Vitázek). Trojici je‰tû doplÀuje nûm˘
bubeník, robustní Jaroslav Zádûra (skuteãnû
vynikající v˘stup bubnování do stolu s Márií
Lalkovou). Kromû této hudební produkce je
samozfiejmû „v jámû“ orchestr fiízen˘ Danem
Kalouskem (na premiéfie, jinak bude dirigo-
vat i mladá Ema Mike‰ková). Je‰tû pfiipo-
meÀme funkãní scénu Jaroslava Milfajta 
a stejnû úãelné kost˘my A. Kuãerové. Nápa-
ditou choreografii pfiipravila dvojice Hana
Kratochvilová a Aneta Majerová.
O hereck˘ch v˘konech jenom krátce: Jsme
uÏ zvyklí na to, Ïe pûvecké, taneãní i herecké
v˘kony jsou v brnûnském Mûstském divadle
standardnû na vysoké profesionální úrovni.
Tady není mal˘ch rolí, „mal˘ch“ v˘konÛ.
Mo‰a dal velkou (a ne první) pfiíleÏitost Sta-
novi Slovákovi. Jeho komentování pfiíbûhu 
i jeho sarkastick˘ humor udával inscenaci ten
správn˘ smûr, temporytmus, správn˘ úhel po-
hledu. TakÏe i „jezuitská moralitka z klá‰-
tera“ byla najednou vidûna úhlem ro‰Èáren
rockerÛ. 
MoÏná nejdÛleÏitûj‰ím prvkem Oãistce jsou
vedle nároãn˘ch v˘konÛ protagonistÛ na
scénû autorské nápady. Tfieba obrovské var-
hany pfies celou scénu mají pÛvodnû jenom
celé tóny – schody, na kter˘ch lze kráãením
nebo poskakováním hrát. Ti tfii uliãníci v‰ak
dodají i „ãerné klapky“, tak potfiebné pÛl-
tóny, které potom znûjí v jejich rockové me-
lodii. Tady je hudba (schody – klapky)
aktivním jevi‰tním prvkem pfiíbûhu. Autofii si
bezstarostnû hrají s „ukazovacími“ pfiíklady.

Napfiíklad scéna z Kámasútry, kde je krásnû
nelogicky propojena tato indická „sútra“ ze
‰estého století s Harekri‰nou, kterou zaloÏil
Ameriãan Goswami nûkdy v 60. letech 20.
století. Ale nevadí, nevadí! VÏdyÈ jsme v pro-
stopá‰né revue, ne v historickém eposu.
Stejnû tak jsou zábavné, aÏ ãlovûka pojímá
hrÛza, dvû dûti, Stalin a Hitler. Stejn˘ je mul-
timilionáfi Hurt (ve v˘borném podání ZdeÀ -
ka Junáka – alternuje Milan Nûmec), kter˘ se
na zaãátku jeví jako klíãová postava, vÏdyÈ on
ohroÏuje rockery, protoÏe se jeden z nich vy-
spal s jeho holkou. A je to zase Hurt, kter˘
pfiekvapivû „spolupracuje“ s klá‰terem a zjis-
tíme, Ïe to nebyla náhoda, proã se muzikanti
dostali právû tam. A je to zase ten mafián
Hurt, kter˘ se chce dívat, jak budou v klá‰-
tefie rockefii pfievychovaní. A kdyÏ naopak
oni hudbou pfievychovají klá‰ter (Oãistec), co
udûlá Hurt? Autofii ho nechají jednodu‰e
zmizet. Nevadí, nevadí! VÏdyÈ se díváme na
krásnû neposlu‰nou revue.
Pfiijal jsem hru. Znûjí v˘borné písniãky, herci
se v˘bornû pohybují, vûrohodnû hrají. KdyÏ
má Du‰an Vitázek chuÈ na sex, upfiímnû ho
litujeme, Ïe HO nemá. KdyÏ má Jifií Mach
hlad, tak hladovíme s ním. No a kdyÏ Stano

29
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V úter˘ 19. února nav‰tívili
hráãi a trenéfii extraligového
t˘mu HC Kometa Brno mu-
zikálové pfiedstavení Jekyll 
a Hyde, aby oplatili umûlcÛm
jejich podporu ve vítûzném
zápase s Karlov˘mi Vary.
Vûfiíme, Ïe budeme v úspû‰nû
navázané spolupráci pokra-
ãovat i nadále.
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hc koMeta brno vs. jekyll a hyde
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Slovák komentuje, aÏ s ãern˘m humorem, své
eskapády, drÏíme mu palce, jako obyãejnû
ãlovûk drÏí palce niãemovi, kter˘ je sympa-
tick˘…
Je‰tû na závûr poznámka k hudbû: V Oãistci
zní hodnû písní. Mnohé by mohly b˘t ‰lágry.
Rocková písniãka „Kufií oko“, nebo píseÀ
„MahárádÏa,“ ve které se oz˘vá Haré Kri‰na
nebo touÏebná píseÀ „Otázky“. A tak by-
chom mohli pokraãovat dál. âím to je, Ïe se
muzikálové, vyslovenû drama posouvající
písnû, stanou hitem (napfi. Ebb – Kander, Ka-
baret ãi skladba „Money“)? Asi je to vûc
marketingu. Vnucení písní do médií, aby se

hrály. A co se hraje, stane se oblíben˘m, 
a pak se právû toto hraje dál. Jednou jsem se
na to ptal Zdenka Merty, proã se o své písnû,
potencionální hity, víc nestará, a on jenom
mávl rukou. Pr˘ ho ten marketing nebaví.
Radûji vym˘‰lí nové melodie.
A resumé z celého v˘pravného divadla? Je to
na hony vzdálen˘ pfiíbûh tomu temnému
pachtûní se do nebe prostfiednictvím „polep-
‰ení“ v mezistanici zvané Oãistec. Tato revue
je moudrá, zábavná, rozpustilá, no prostû pfií-
jemná. Na‰tûstí. A uÏ teì si kladu otázku:
Jaká bude tfietí ãást této velmi volné trilogie
– Nebe? Nechme se pfiekvapit. A kdy to
bude? Snad dfiív, neÏ Oãistec, kter˘ na sebe
nechal dost dlouho ãekat. Ale stálo to za to.

Peter Stoliãn˘, 
www.musical-opereta.cz, 23. 1. 2013

OâISTEC 
JAKO ROCKOVÁ SHOW V KLÁ·TE¤E 
Druh˘ díl hudební trilogie Osudová komedie
s podtitulem Oãistec si pfiipravilo v lednové
premiéfie Mûstské divadlo Brno. Spojitost 
s Dantov˘m románem, která se nabízí, je zde
pouze tematická. Autofii inscenace duo
Mo‰a-Merta zmûnili oproti pfiedchozímu
Peklu témûfi v‰e od Ïánru, postav po jazyk 
a prostfiedí.
Rockefii v klá‰tefie...
Skupinka tfií kamarádÛ – Deny, Jerry a Bas,
ktefií spolu hrají v rockové skupinû, se díky
svému nezfiízenému Ïivotnímu stylu ocitají 

v podivném klá‰tefie, kde panují prazvlá‰tní
pravidla a velmi pfiísn˘ fiád. Do klá‰tera jsou
mládenci uneseni tfiemi pÛvabn˘mi dívkami,
které se „zlobivé rockery“ spolu s ostatními
ãleny klá‰tera vãetnû pfiísné matky pfiedsta-
vené snaÏí pfiivést pomocí odfiíkání jejich ra-
dostí a pfiísného reÏimu na cestu údajného
vy‰‰ího poslání.
Tyto hfiíchy jsou mladíkÛm prezentovány for-
mou jak fyzického odpírání a utrpení, tak 
i prostfiednictvím nahlédnutí do ÏivotÛ tûch,
ktefií podlehli sv˘m patologick˘m touhám, jako
napfiíklad obÏerství, smyslnost nebo touhou po
bohatství, kráse a slávû (Hitler, Stalin, hrabûnka
Báthoryová nebo  MahárádÏa z Dhárí). Otáz-
kou zÛstává, jestli se podafií bohémské mladíky
touto formou „napravit“ a oãistit, nebo se na-
opak ukáÏe, Ïe v‰echno je úplnû jinak... 

32
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Jaroslav Milfajt opût dokazuje, Ïe je mistrem
svého fiemesla. Nápaditá a plnû funkãní scéna
splÀuje podmínky jak pro Ïiv˘ koncert roc-
kové skupiny, tak i ponurosti klá‰terních stûn.
Do toho obrovské funkãní varhany nebo
velké ‰achovnicové pole, do kterého vtûs-
naná tfiicítka hercÛ v pohybu nabízí v˘bornou
podívanou.
Kostymérka Andrea Kuãerová odvedla rov-
nûÏ dobrou práci. Po hudební stránce si na
své pfiijdou vyznavaãi rockové muziky, ktefií
si naÏivo mohou vychutnat koncert v podání
ãtvefiice hlavních postav vãetnû mlãenlivého
bubeníka Divouse alias jevi‰tního mistra Ja-
roslava Zádûry v netradiãní roli.
Kromû standardnû dobr˘ch pûveck˘ch ãísel
svou práci odvádí i sborové zpûvy pod vede-
ním Karla ·karky a hlavnû tfiicetiãlenn˘ or-
chestr, kter˘ tvofií vkusnou zvukovou kulisu
s dirigentem Danem Kalouskem v ãele. 
Charismatiãtí rockefii v nároãné choreografii
Co se t˘ká hereckého umûní nelze vytknout
ústfiední trojici vÛbec nic – Slovák, Mach 
a Vitázek, ktefií si svoje role s chutí uÏívají, 
a to jak na pódiu, tak i pfii ostatních scénách
v klá‰tefie, a radost z hraní z nich pfiímo ãi‰í.
Z Ïensk˘ch rolí zaujme Svetlana Janotová
jako Andûla, Ivana VaÀková jako Hrabûnka
Báthory, která s neobyãejnou ‰ikovností mûní
kost˘my, nebo Pavla Vitázková v trojroli Evy,
Krasotinky a Hurtovy Ïeny. Nezapomenu-
teln˘ duet odehraje bubenické ãíslo „o stÛl“
v podání nemluvného Divouse Jaroslava Zá-
dûry a Terky ve ztvárnûní Márie Lalkové. Ur-
ãitû mezi nejpovedenûj‰í scény patfií ‰acho-
 vnicov˘ souboj desetiletého Pepíka Stalina 
s Dolfíkem Hitlerem, kde se umnû stfiídá tfii-
cítka hercÛ v obtíÏné choreografii.
Oãistec podle Mûstského divadla Brno nabízí
tfiaskavou show plnou dobré muziky, efekt-
ních scén a choreografie a barvitého hudeb-
ního a pûveckého doprovodu. 

Katefiina ·ebelová, 
www.velkaepocha.sk, 3. 2. 2013  

MùSTSKÉ DIVADLO BRNO: 
JAKUB A JEHO PÁN
Do rodného Brna se vrátil Milan Kundera.
Pfiesnûji jeho Jakub a jeho pán, jedna ze tfií
her, které napsal. Hlásí se ale bez uzardûní uÏ

jenom k té poslední, která je poctou Denisi
Diderotovi a jeho Jakubu fatalistovi. On sám
do âeska z mnoha dÛvodÛ jezdí nerad, a také
na premiéru do Mûstského divadla poslal za
sebe na v˘zvûdy spisovatelku Sylvii Richte-
rovou z ¤íma s tím, Ïe kdyÏ dopadnou Jakub
a jeho pán dobfie, moÏná nûkdy na jafie inko-
gnito pfiijede. Povedli se náramnû, moÏná
vÛbec nejlíp z dvaceti inscenací realizovan˘ch
v âechách a na Moravû. Pfiitom do roku 1989
si na nû v nároãné tajnosnubné konspiraci
troufli jen v Ústí nad Labem (1975) a v Os-
travû (jaro 1989). Téma se nevytratilo: je 
o hledání svobody, tedy o cestû ãasto trudné
a k vzteku, málokdy vytrvalé a cílevûdomé.
Stfietávají se na ní teorie fatalismu s teoriemi
volnosti. Pán na té pouti vydává rozkazy, ale
Jakub urãuje jaké. Stfiet moci a plebejství ne-
musí b˘t vÏdy zniãujícím vztahem plodícím
revoluce, objevují-li ti dva spolu toleranci,
odpu‰tûní. S podivuhodnû aktuálním posel-
stvím v samotném závûru. Oba mají po stras-
tech a ‰Èastném shledání zase vykroãit:
VP¤ED. „Kde to je?“ ptá se pán. „Prozra-
dím vám velké tajemství. Odvûk˘ trik lid-
stva,“ odpovídá Jakub. „Vpfied – to je
KAMKOLI. Kam se podíváte, v‰ude samé
vpfied!“ A pán po chvíli tápání pfiikazuje, jak
je jeho údûlem: „NuÏe, Jakube, vpfied!“ –
„Odcházejí ‰ikmo dozadu,“ pfiikazuje po-
slední autorova scénická poznámka. Ano, do-
zadu a kamkoli, to je pfiece uÏ znovu
hofikosmû‰n˘ ãesk˘ vektor z Evropy, kam uÏ
by zase radûji mnozí nepatfiili. Kamkoli,
jenom kdyÏ budou u moci. Velké, donedávna
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My Fair lady 
(ze Zelňáku)

muzikál

Zkrocení zlé ženy
legendární komedie 

o lásce v různých podobách

koločava
muzikálová balada

10. a 11. břeZna 2013

1., 25. - 27. břeZna 2013

6. - 8.  břeZna 2013

činoherní scéna

činoherní scéna

činoherní scéna
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očistec
muzikálová komedie

jakub a jeho pán
moudrá komedie

Funny girl
klasická muzikálová komedie

16. - 18. dubna 2013

9. - 13. dubna 2013

3. a 4.  dubna 2013

hudební scéna

činoherní scéna

hudební scéna
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moÏná netu‰ené poselství ãeského spisova-
tele, kterého nûktefií âe‰i ve vlastním fata-
lismu fatálnû vypudili. 

Jifií P. KfiíÏ, Xantypa, 31. 12. 2012  

MINIRECENZE ROVNOSTI
Muzikál Funny Girl o tom, jak se z chudé
holky stane hvûzda kabaretních revue, ode-
hrálo v závûru minulého roku a v dal‰í sérii
pfiedstavení Mûstské divadlo Brno. Pfiíbûhu
proslaveném po svûtû díky filmové verzi 
s Barbrou Streisandovou a Omarem Shari-
fem nechybí humor, swingové a ragtimové
melodie, stepafiská ãísla nebo divácky vdûãn˘
v˘stup na koleãkov˘ch bruslích. Nûmeck˘ re-
Ïisér Pavel Fieber pfiipravil v Brnû pfiíjemnû
oddechovou podívanou, kterou navíc serví-
ruje v sympatické dvouhodinové délce.
Hlavnû první polovina tak plyne sviÏnû 
a s lehkostí pfiíznaãnou svûtu kabaretních
revue. Po pfiestávce atmosféra ponûkud
houstne – úmûrnû tomu, jak pfiib˘vají tûÏ-
kosti i v Ïivotû hlavní hrdinky Fanny Brice-
ové. Co v‰ak povy‰uje brnûnské nastudování
na záÏitek, jsou v˘kony obou pfiedstavitelek
titulní postavy. Radka Coufalová i Hana Ho-
li‰ová zvládly obtíÏnou roli „s plnou pará-
dou“ (slovy úryvku jedné z jejich písní),

pfiitom kaÏdá se s ní popasovala naprosto
osobitû a po svém. Coufalová obdafiila Fanny
hlavnû pohybovou ‰ikovností, s níÏ na jevi‰ti
v dobrém slova smyslu fiádí. Fanny Holi‰ové
je navenek umírnûnûj‰í, o to víc ale dává její
pojetí vyniknout i jemnûj‰ím odstínÛm role.
Pfiesnû dovede dávkovat humor, ironii i du-
‰evní strádání postavy. K tomu obû hereãky
pfiesvûdãivû zpívají a tanãí. Pfiifiadily se tak na
seznam mnoha znám˘ch hvûzd, které se se
stejnou rolí úspû‰nû popraly pfied nimi. Z na-
‰ich to byly Monika Absolonová a Tereza Be-
barová, které svÛj úspûch zavr‰ily i Thálií. Za
pár dní vyhlásí komise nominace na tuto cenu
za loÀsk˘ rok, takÏe by v nich nûkterá 
z „funny girl“ zabodovala i do tfietice? 

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 8. 1. 2013 

TEMPERAMENT „FUNNY GIRL“ 
V BRNù ZÁ¤Í TÉMù¤ BEZ CHYBIâKY
Od ãeské premiéry muzikálu Funny Girl
Julea Stynea a Boba Merrilla v roce 2005 
v  Divadle Na Fidlovaãce uteklo jiÏ mnoho
vody. Av‰ak tento muzikál nestárne a z na‰ich
jevi‰È nemizí. DÛkazem je úspû‰ná inscenace
v Severoãeském divadle v Ústí nad Labem,
která se odehrála 25. listopadu roku 2011
(oficiální derniéry mûla v praÏském Divadle
Hybernia 25. a 26. fiíjna 2012) a do tfietice le-
to‰ní oãekávané uvedení v Mûstském divadle
Brno, kde se na Hudební scénû objevuje od
22. záfií 2012. 
Na jednu z repríz tohoto muzikálového kusu
v MdB jsem se vydala s velkou zvûdavostí.
Jak zde v reÏii Pavla Fiebera bude Ïivot he-
reãky Fanny Briceové pojat? Reálnûji, ãi se
bude drÏet starého známého scénáfie od Iso-
bel Lennartové? Asi nemusím dodávat, Ïe
mnoho úprav tato verze od pfiedlohy nepro-
dûlala. Pro pobavení ãeského diváka ale na-
pfiíklad byla pfiidána aktuální humorná
naráÏka na methanolovou aféru, co nene-
chala jediného diváka chladn˘m.
Urãitû velké plus tohoto divadla je, Ïe vy-
uÏívá Ïiv˘ orchestr, kter˘ kaÏdé inscenaci
pfiidá na Ïivosti. SlouÏí jako tepající srdce,
díky nûmuÏ inscenace opravdu Ïije! Tím si
také hudbu divák dokáÏe vychutnat do po-
sledního tónu. CoÏ se nedá fiíci o reproduko-
vané hudbû v mnoha jin˘ch divadlech. Ale co
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se zdá tro‰ku unavující, je velmi dlouhá pfiedehra, jak na zaãátku, tak
po pfiestávce. Na zaãátku pfiedstavení ji lze pochopit, hudba s blikají-
cími Ïároviãkami navodí pocit, Ïe jsme na Broadwayi a pfiedstavení tím
mÛÏe získat na autenticitû. Ale po pfiestávce jiÏ divák nepotfiebuje „na-
ladit na tu správnou vlnu“, jiÏ je naladûn z pfiedchozího dûní. Tím se
stává dlouhá pfiedehra unavující a celkem zbyteãná.
Velmi zábavné na tomto muzikálu je sledovat stoupající kfiivku pûvec-
kého a hereckého projevu pfiedstavitelky Fanny, Radky Coufalové. Její
zpûv se zpoãátku mÛÏe zdát nesmûl˘, skoro mÛÏeme fiíci, jako by ne-
staãila s dechem. Ale ãím se více pfiíbûh rozvíjí, tím její hereck˘ projev
úmûrnû roste a roste. Její projev samozfiejmû vyvrcholí tûsnû pfied kon-
cem a na konci, kde jiÏ není pochyb o nejen pûveckém a komediálním
nadání této hereãky, ale i o její taneãní prÛpravû, která se nejvíce pro-
jevuje ve stepafisk˘ch ãíslech pfiedveden˘ch s grácií a lehkostí. V˘bornû
jí v tomto smûru sekunduje Denny Ratajsk˘, pfiedstavitel Eddieho
Ryana. Také její druh˘ partner, tentokrát Ïivotní - Nick Arnstein, v po-
dání Ale‰e Slaniny se nenechal zahanbit a jeho sametov˘ hlas by do-
kázal obloudit nejednu Ïenu.  
Zmínka o stepu mû pfiivádí dle mého, k nejzdafiilej‰í scénû celé insce-
nace a tou je, filmovou verzí inspirované pfiedstavení Labutího jezera,
coby komického v˘stupu se stepov˘mi prvky. Z Odetty je prvotfiídní
kachna s potápûãsk˘mi ploutvemi na nohách a sbor labutí, v podání
taneãnic z company, promûní Paux de Quatre ve stepafiskou show.
Nejen Ïe zachovávají pÛvodní melodii od âajkovského, ale toto ãíslo
byla pfiíjemná zmûna oproti klasice, na kterou jsme zvyklí tfieba z Ná-
rodního divadla.
Co se t˘ãe scénografie Christiana Floerena, ta je velice nápaditá. Nej-
prve se pfiítomn˘ dûj odehrává na forbínû (v divadelní ‰atnû) a Fan-
nyiny vzpomínky na scénû. A po hlub‰ím ponofiení do vzpomínek se
celé retrospektivní dûní odehrává jen na celé plo‰e jevi‰tû. Krom kon-
kurzu do Ziegfeldovy spoleãnosti, pfiiãemÏ pfiedscénu od scény oddû-
luje stfiíbrná tfipytivá opona z tfiásní, za níÏ se bûhem konkurzu odbude
pfiestavba. Díky tomuto fie‰ení nevznikají v dûji nepfiíjemná hluchá
místa. Na konci se vracíme zpût do pfiítomnosti do ‰atny na pfiedscénu.
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Disney’s and Cameron Mackintosh’s

režie Petr gaZdík
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Je vidût, Ïe se scénograf hrátkami s prosto-
rem snaÏí diváka bavit, aby kaÏdá scéna byla
jiná, zajímavá a nenechává ho tak nudit se.
Zjevnû i proto si pfii tvorbû potrpûl na detaily,
jako jsou palmy v restauraci, peãlivû sloÏené
ubrousky na stole a dal‰í drobnosti, kter˘ch
je jevi‰tû plné.
Zkrátka tento muzikál je pln˘ pfiekvapení, aÈ
se jedná o v˘kony jednotliv˘ch postav ãi cho-
reografii, o kterou se zaslouÏil Denny Rataj-
sk˘ se Simonou Lepoldovou. Pro chmurné
dlouhé zimní veãery je toto dílko jako dûlané.
Pozvedne náladu a nechá zapomenout na
vûãn˘ shon v‰edních dnÛ.

Anita Nováková, 
www.musical.cz, 10. 12. 2012, hodnoceno 

z pfiedstavení 29. 9. 2012 od 15:00

JEZINKY A BEZINKY ANEB ARSENIK
A STARÉ TETY
Od poloviny prosince uvádí Mûstské divadlo
v Brnû hru Jezinky a bezinky s podtitulem
Arsenik a staré tety. Pod pÛvodním názvem
Bodies in Our Cellar (Tûla v na‰em sklepû) ji
v roce 1941 uvedlo Fulton Theatre na Broad-
wayi. Autorem hry je americk˘ dramatik 
a spisovatel Joseph Kesselring.
ReÏie této ãerné komedie se v brnûnském na-
studování ujal Petr Gazdík. Kesselringovy Je-
zinky a bezinky jsou hra, která nabízí
obrovsk˘ prostor pro reÏisérovo sebevyjá-
dfiení. Jako první to v na‰ich konãinách uká-
zal Jan Werich, kter˘ vidûl hru na Brodwayi.
Proã? ProtoÏe se pr˘ nikdy pfiedtím v divadle
tolik nesmál.

Dûj komedie se odehrává v jednom kouzel-
ném Brooklynském domû padesát˘ch let,
kde Ïijí dvû star‰í dámy, sestry Abby a Marta
Brewsterovy. Ty si zvou k sobû do domu staré
a opu‰tûné muÏe, kter˘m nabízejí domácí
bezinkové víno....
Pfiedstavení trvá dvû a pÛl hodiny a po celou
dobu nemá divák pocit, Ïe by mûl zkontrolo-
vat hodinky. I pfies to, Ïe se jedná o komedii 
a vy se mÛÏete od zaãátku do konce královsky
bavit vtipn˘mi dialogy okofienûné perfektními
hereck˘mi v˘kony brnûnsk˘ch hercÛ, musí se
stále soustfiedit na dûj jednoduché detektivní
zápletky, která tvofií dûj celé hry. 
SvÛj nenahraditeln˘ projev pfiidává do celé
hry i Martin Havelka, díky jehoÏ v˘konu zís-
kává hra je‰tû dal‰í rozmûr. Martin Havelka
dokáÏe diváky pfiipoutat k pódiu a nedovolí
jim uhnout pohledem, dokud jevi‰tní svûtla
nezhasnou. Tím ale v˘ãet skvûl˘ch hereck˘ch
v˘konÛ nekonãí. Duo dam Zdena Herfortová
a Jana Gazdíková v hlavních rolích dokáÏou
hrát tak pfiesvûdãivû, Ïe máte chuÈ ochutnat
jejich ãaj z konvice na stole a i kdyÏ víte, Ïe
to není dobr˘ nápad, rádi byste ochutnaly je-
jich bezinkové víno.
Obecnû na komediích v Mûstském divadle 
v Brnû oceÀuji lehkost a hravost s jakou je
pfiedkládají sv˘m divákÛm a ti jsou za to
velmi vdûãni. Pfieji celému souboru ãinohry
aby se jim to dafiilo dále, minimálnû tak
dobfie, jako u hry Jezinky a bezinky aneb Ar-
senik a staré tety.

Tomá‰ Otruba, 
www.okolovas.cz, 28. 12. 2012
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PreMiéra na činoherní scéně 9. února 2013

režie Petr kracik

Klaus Mann
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listování

Nûktefií ãlenové orchestru MdB podpofiili herce Vojtu
Dyka pfii jeho koncertním turné po republice.

Brnûnsk˘ koncert nav‰tívil také fieditel MdB Stanislav
Mo‰a.

Terezka Martinková v divadelním klubu oslavila své na-
rozeniny.

Neãekaná oslava, kterou jí pfiipravili kolegové, ji zpoãát-
ku ponûkud vyvedla z míry. 

Na premiéru muzikálu Funny Girl do Ingolstadtu se vy-
pravil podpofiit soubor námûstek fieditele Zdenûk Helbich.

V hledi‰ti Národního divadla v Praze jsem zastihl legen-
dární zpûvaãku SoÀu âervenou s na‰í Hankou Holi‰ovou.

ReÏie zahajovacího ceremoniálu Mistrovství svûta se ujal
Stanislav Mo‰a se sv˘m teamem.

Koncert si nenechaly ujít ani Eviãka Jedliãková a Terezka
Martinková.

Mistrovství svûta v biatlonu zahájila ãeskou hymnou
Královna Vysoãiny Ivana VaÀková.

Ke královskému trÛnu ji pfiivezlo ãtyfispfieÏení morav-
sk˘ch vraníkÛ.

Okruh pfiátel a kolegÛ se nûkolik hodin stfiídal v Mo‰ovû
pracovnû s gratulacemi.

Scénograf a loutkafi Jarda Milfajt vûnoval principálovi
velkou knihu loutek, ve které jsou i fotografie jeho prací.

Mezi gratulanty nechybûl ani ekonomick˘ námûstek
Lubo‰ Spáãil, kter˘ po celou dobu fieditelování Standy
Mo‰i stojí po jeho boku.

Hanka Holi‰ová obklopena praÏsk˘mi paparazzi na tis-
kové konferenci k Cenám Thálie, na jednu z nich byla no-
minována.

O nûkolik dní pozdûji oslavil Stanislav Mo‰a se sv˘mi 
oveãkami narozeniny.

Sportovní ãtvefiice Petr Koukal, Mirka Knapková, Petr
·vancara a David Kosteleck˘ v rámci veãera Kfiídla 2012
pokfitili novou roãenku MdB.
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pfiedpokládám, Ïe se vám to taky ãas od ãasu pfiihodí… máte pocit, Ïe jste na nûco pfii‰li, nûco neobvyklého
– dokonce originálního, objevného, na nûco, co tady je‰tû nikdy nebylo. Av‰ak dopadne to velmi podobnû si-
tuaci, ve které roztomile konstatuje jedna z postav hry Dobové tance Karla Steigerwalda: „…právû jsem ob-
jevil penicilin, objevil jsem ho vzadu v kÛlnû.“ A tak nûjak podobnû v‰ichni a bohuÏel i ãasto proÏíváme to
na‰e soukromé objevování tam „vzadu v kÛlnû“ a mnozí z nás se nadto aÏ do konce sv˘ch dní nehoráznû py‰-
ní tím, Ïe „to nûco“ vskutku objevili… 

VÏdyÈ kdo z nás je schopen neustálé konfrontace s ve‰ker˘m lidsk˘m my‰lenkov˘m dûdictvím? Jasnû, Ïe
víme, Ïe kolo uÏ nikdo z nás nevymyslí, ani lokomotivu ba ani letadlo… Ov‰em to neznamená, Ïe se v kaÏdé
vtefiinû na‰ich ÏivotÛ neobjevují novinky a vynálezy zatím neb˘valé. Av‰ak v‰imnûme si pak i toho, jak se s tû-
mi vynálezy, s oním my‰lenkov˘m vlastnictvím konkrétních jednotlivcÛ, obecnû nakládá, jak ti, ktefií Ïijí tzv.
z my‰lenkov˘ch objevÛ jin˘ch, si je hned pfiisvojují a dále Ïijí pouze z toho, Ïe je zafiazují, hodnotí, kontrolu-
jí, za peníze pomlouvají, vykládají atp.  

Nûkdo nûco vymyslí a sám, ãi nûkdo jin˘ to podle prvého receptu vyrobí. A jestli se to stane vûcí kaÏdo-
denní potfieby, jako vypûstování p‰enice – upeãení chleba – jeho distribuce – uãení dûtí – hraní divadla… stá-
vá se tento produktivní proces obecnou lidskou základní potfiebou. Úãastnit se tûchto produktivních proce-
sÛ je nejenom radostné, ale i v‰eobecnû obohacující. Odpovídá to na‰im biologick˘m potfiebám. Ov‰em ne -
lze si nev‰imnout, Ïe pfii na‰í, pro Evropu, bohuÏel, tolik typické touze po hyperkorektnosti, vznikají i obje-
vy a nápady, které nikdo nepotfiebuje, ale které prostá individuální zbabûlost povy‰uje do na‰ich novodob˘ch
„potfieb“. Jen se rozhlédnûme, kolik kolem nás vzniká zamûstnání, která niãemu neprospívají!

Kdysi to bylo jednoduché, prosté a spoleãnost nezatûÏující. Nûco jsi ukradl – ruka pryã... nûkoho jsi za-
bil – i ty bude‰ zabit…  Onehdy jsem v rádiu s úÏasem a nad‰ením poslouchal brilantní v˘klad nádhernû
moudré soudkynû, která nám – posluchaãÛm – vysvûtlovala brutální zloãin, kter˘m se mûsíce(!) a zdaleka ne
sama(!) zab˘vala. Její profesionalita byla vskutku úchvatná a tolik, tolik MOC mi pfii‰lo líto, Ïe jsem se v po-
slední dobû s nûãím podobn˘m nesetkal u Ïádného z politikÛ, které jsme spoleãnû, tedy vût‰inou z nás, po-
vûfiili správou na‰í zemû. Tak jsem se sám sebe ptal, proã ta „na prv˘ poslech“ mimofiádnû inteligentní bytost
nesedí na nûkteré z rozhodujících pozic v na‰í spoleãnosti a proã svÛj neobvykl˘ intelektuální potenciál vû-
nuje nûãemu natolik banálnímu jako je jednoznaãnû prokazateln˘ zloãin… 

Celé armády novináfiÛ, psychologÛ, právníkÛ, politikÛ a dal‰ích, které na‰e spoleãnost financuje, obtû-
Ïují ná‰ svût vykládáním motivÛ jednoho masového vraha. A pak se divíme, Ïe proÏíváme finanãní krizi!

Z nedostatku inteligence a kreativity, z pfiemíry nerozhodnosti a strachu se rodí ta novodobá nemoc: tou-
ha po bezpeãném alibi. Nikdo nechce nic rozhodnout, byÈ má právo rozhodovat námi v‰emi svûfieno a je mu
to i patfiiãnû honorováno! A on se pfiesto obklopuje v‰emi tûmi ekonomisty, auditory, právníky a jin˘mi vy-
kladaãi vûcí na prv˘ pohled v‰em nám zfiejm˘ch, neboÈ se obává soudÛ pfií‰tích na úkor souãasné logiky spra-
vovat vûci vefiejné ve prospûch civilizace a ne tedy jeho osobního alibi – jenom aby pfii tom rozhodování nic
nepokazil…!  VÏdyÈ je zde hned celá armáda tûch, ktefií jsou v kaÏdé chvíli pfiipraveni, a jsem pfiesvûdãen, Ïe
ani sami nevûdí proã, neÏ pro pfiíkaz sv˘ch ‰éfÛ, kter˘m jde dávno jenom o zisk, ne o etiku, ne o morálku, ale
o ZISK, rozsápat cokoliv a kohokoliv. VÏdyÈ se to pro k‰eft hodí – likvidovat ty, ktefií nesou na sv˘ch bed-
rech odpovûdnost, likvidovat ty, ktefií mají vym˘‰let a riskovat a objevovat a ne se bázlivû ptát, jestli s jejich
konáním bude souhlasit to neuchopitelné „vefiejné mínûní“ – je tfieba niãit objevitele a vynálezce a k tomu je
pfiece dobré a vhodné cokoliv: útok, pomluva, po‰pinûní, skandál a… a chátra se raduje! VÏdyÈ není nic více
povzná‰ejícího (ne vlastní intelekt a vzdûlání, ne touha po porozumûní a harmonii) neÏ poprava vládce! 

Prosím, aby mi bylo dnes obzvlá‰È rozumûno. Nechci se vskutku dotknout kohokoliv, kdo dûlá svou prá-
ci poctivû. Jen se cítím b˘t zaskoãen, kdyÏ se mû mÛj pfiítel, kter˘ má malou firmu pÛsobící v oblasti elektro-
sluÏeb, zeptá, jestli neznám nûkoho, kdo umí za‰roubovat Ïárovku… „Ví‰,“ fiíká mi, „to je neuvûfiitelné, ko-
lik je v té na‰í zemi zbyteãn˘ch vysoko‰kolákÛ a fiemesla nejsou obsazena.“ Proã asi – ptám se já.

KaÏdé Ïivé a dobré divadlo musí klást provokativní otázky – pfiijmûte tak, prosím, i mé dne‰ní zamy‰le-
ní nad tím, proã kolem nás mÛÏe „zufiit“ finanãní krize…!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

dokořán Březen 2013
Městské divadlo Brno
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Osud svobodomyslné Báry zná jistû kaÏd˘ ze ‰kolní
povinné ãetby. Povídka Divá Bára oÏívá v rukou
pfiedních brnûnsk˘ch umûlcÛ Milana Uhdeho 
a Milo‰e ·tûdronû v poutav˘ pfiíbûh pln˘ jedineãné
lyrické hudby a aktuálních odkazÛ k souãasné spo-
leãnosti. Atmosféru dokresluje scéna Tomá‰e
Rusína vytvofiená ãistû z pfiírodních materiálÛ. Proti
netoleranci a strachu bojuje v reÏii Juraje Nvoty
v hlavní roli Andrea Bfiezinová. 

Vendula
Pfiibylová

25. a 26. 3. 2013
na Hudební scénû 

DIVÁ 
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pÛvodní
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