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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
za pár dnÛ skonãí divadelní sezona a podobnû jako ve v‰ech ‰ko-

lách i v‰echna divadla (vãetnû na‰eho) zahájí tzv. divadelní prázdniny.
JiÏ nûkolik let se v‰ak v na‰em pfiípadû stává tento ãasoprostor pfiíleÏi-
tostí k exportu ãeského – brnûnského umûní do svûta. MoÏná je právû
nyní vhodn˘ moment krátce pfiipomenout, jak k tomu do‰lo a jak to stá-
le aÏ do dne‰ních dnÛ probíhá.

Psal se rok 1991 (12. záfií) a my jsme na Ïádost nûmeck˘ch part-
nerÛ pfiipravili ná‰ muzikál (Z. Merta, S. Mo‰a) „Sny svatojánsk˘ch no-
cí“ nejprve v nûmeckém jazyce, aby byl teprve po dvou dnech uveden
i v na‰í matefi‰tinû. 

Bylo to pro mnohé z nás divné, ale… byla to podmínka, byl to za-
ãátek na‰ich „spanil˘ch jízd“ po Evropû. Nejdále z âeské republiky jsme
zatím hráli na ostrovech, které jsem do té doby znal pouze ze zpráv
o poãasí – na Azorech. Nejãastûji pak hrajeme v Nûmecku, ale taky ve
·v˘carsku, Holandsku, Dánsku, ·panûlsku, Portugalsku… vlastnû bude
v˘hodnûj‰í napsat, Ïe jsme zatím nehráli z evropsk˘ch zemí jen na
Islandu. Inscenaci West Side Story jsme hráli v Düsseldorfu v hale pro
deset tisíc divákÛ, ale stejnou inscenaci i v hotelovém divadle pro dvû
stû divákÛ v Garnisch-Partenkirchenu a nejvíce divákÛ (25.000) pfii jedi-
ném veãeru nás s koncertní verzí West Side Story vidûlo v rakouském
Villachu na pontonovém jevi‰ti postaveném na hladinû fieky. Vlastnû ne-
mám spoãítáno, kolikrát celkem jsme od poãátku devadesát˘ch let v za-
hraniãí hostovali, ale jedná se o sto, aÏ sto padesát pfiedstavení roãnû.
Na poãátku devadesát˘ch let jsme byli v‰ude vítáni s úsmûvem a na-
d‰ením, stejnû jako dal‰í kolegové z b˘valého v˘chodního bloku. Ov‰em
samozfiejmû, Ïe se na‰la celá fiada rÛzn˘ch „vykukÛ“, ktefií kazili dobrou
povûst umûlcÛ z tûchto zemí. Napfi. mi jeden z pofiadatelÛ na severu
Nûmecka vyprávûl historku o jednom dûtském rumunském sboru, kter˘
pfiijel s pfienosn˘m, ‰patnû hrajícím magnetofonem, na kterém byly na
kazetû nahrány ony sbory, které ty chudinky dûti nejenomÏe neumûly
ani zpívat, ani je dokonce neznaly zpamûti! 

Na‰e drobné chyby ve v˘slovnosti (pfiedev‰ím nûmãiny, angliãtiny
a ‰panûl‰tiny) pfiestaly b˘t na konci devadesát˘ch let s úsmûvem pfie-
hlíÏeny a my jsme museli najmout pfiísné jazykové lektory, abychom
v rostoucí konkurenci za sniÏujícího se zájmu rÛzn˘ch pofiadatelÛ obstá-
li. V souãasnosti jsme jedním z mála divadel, která jsou na západním di-
vadelním trhu vnímána jako umûlecká instituce schopná pfiedvést tu nej-
vy‰‰í kvalitu a která získává opakovanû nabídky k dal‰í spolupráci. Ale
zájem o na‰e vystoupení se v posledních letech zaãíná oz˘vat i z v˘-
chodních zemí. Naposledy jsme s ohromn˘m úspûchem hostovali na
festivalu operetních souborÛ v Bukure‰ti. 

Samozfiejmû, Ïe je pro nás hostování v zahraniãí pfiedev‰ím pfiínos-
né v oblasti finanãní, av‰ak to mnohem podstatnûj‰í se odehrálo s úrov-
ní na‰ich interpretÛ. KdyÏ jsme odjíÏdûli poprvé, tfiásli se hrÛzou v oãe-
kávání, jak uspûjí ve srovnání s profesionály, ktefií se hudebním divadlem
zab˘vají celé generace. Ale postupnû zjistili, Ïe se nejenom s nimi mo-
hou hrdû srovnávat, ale Ïe nûktefií z nich (dnes Petr Gazdík, Du‰an
Vitázek, Stano Slovák, Igor Ondfiíãek, Ivana VaÀková, Alena Antalová,
Radka Coufalová a mnoho dal‰ích) pfievy‰ují i celou fiadu kolegÛ z ta-
kov˘ch mûst, jak˘mi jsou Lond˘n a New York.  I to je jeden z dÛvodÛ,
proã stále ãastûji zajíÏdûjí diváci ze zahraniãí na na‰e pfiedstavení
i k nám do Brna – do Mûstského divadla na Lidickou. 

Dovolte, abych Vám za v‰echny kolegy z na‰eho divadla popfiál
krásné, sluneãné i klidné letní dny pfii Va‰í zaslouÏené prázdninové do-
volené! AÏ budete na sv˘ch prázdninov˘ch cestách Evropou projíÏdût,
ãi nav‰tûvovat rÛzná mûsta, vûzte, Ïe v mnoh˘ch z nich Va‰e divadlo jiÏ
hrálo a v mnoh˘ch i opakovanû sklízelo ovace vstoje. Nemáme se za co
pfied Evropou (alespoÀ v této oblasti) proã stydût.

A po prázdninách? Tû‰íme se na shledanou s Vámi v na‰em –
Va‰em divadle! UÏ nyní pfiipravujeme dal‰í nové
inscenace…

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
F I N A N â N ù  P O D P O R U J E
MùSTSKÉ D IVADLO BRNO,
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI

MUZIKÁL

Pavla Vitázková Du‰an Vitázek Johana Gazdíková

DANIEL FIKEJZ, IVAN HUVAR, RINO BREZINA A PETR GAZDÍK

Režie: Petr Gazdík
Dirigenti: Dan Kalousek, Karel Albrecht   Orchestrální aranžmá: Igor Vavrda   Vokální aranžmá: Karel Škarka

Scéna: Daniel Dvořák   Kostýmy: Sylva Hanáková   Choreografie: Lucie Holánková   Dramaturgie: Pavlína Hoggard 
Dále hrají: Jiří Mach, Marta Prokopová, Eva Jedličková, Martin Havelka, Michal Šebek, Milan Němec, Alan Novotný, Jakub Uličník,

Jana Musilová, Zuzana Maurery, Zdeněk Junák, Ladislav Kolář, Marek Hurák, David Žák

BALADA O LÁSCE

Fotografie ze zkou‰ek 
tragikomedie 
Tfii sestry, 
reÏie: Stanislav Mo‰a, 
dramaturg: Jifií Závi‰
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VENDULA JEÎKOVÁ. Narodila se 23. 10. 1981 v Moravské Ostravû. Od roku 2002 do roku 2005 studovala ãinoherní herectví na brnûnské JAMU 
v ateliéru Niky Brettschneiderové a Vladimíra Kelbla. V zimním semestru 2004/05 absolvovala stáÏ na lodÏské ‰kole PWSFTiT im Leona Schillera.  

Od 1. 8. 2008 je ãlenkou Mûstského divadla Brno. (Na snímku jefa Kratochvila v kost˘mu ze spolku bláznÛ v komedii Williama Shakespeara Veãer tfiíkrálov˘) 
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Evita je první velkou jevi‰tní pfiíleÏitostí
mladiãké talentované muzikálové he-
reãky Ivany Skálové. Roli nastudovala
po boku sv˘ch skvûl˘ch kolegyÀ Radky
Coufalové a Hany Holi‰ové
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Hell is empty. All the devils are here.
Peklo je prázdné, ìáblové jsou mezi námi.

William Shakespeare
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S Petrem ·tûpánem S Petrem ·tûpánem, Radkou Coufalovou
a Johanou Gazdíkovou

S Markétou Sedláãkovou 
a Jitkou âvanãarovou

S Markétou Sedláãkovou 
a Radkou Coufalovou

S Markétou Sedláãkovou a Radkou Coufalovou

S Radkou Coufalovou, Petrem Gazdíkem, Markétou 
Sedláãkovou, Michaelou Fojtovou, Katefiinou Krejãovou
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NA PÍSKOVI·TI S IVANOU VA≈KOVOU
Ledva pÛvabná hereãka Ivana VaÀková oslavila
první narozeniny svého syna Josífka, byla ze zá-
lohy matefiské dovolené povolána zpût na diva-
delní frontu. A rovnou do první linie – po boku
Markéty Sedláãkové a Svetlany Slovákové ztvár-
ní Má‰u Prozorovovou v âechovovû dramatu Tfii
sestry. Jak fiíká, tû‰í ji to i netû‰í. Mimo zkou‰ení
a hraní se snaÏí b˘t s miminkem co nejvíc, s hlí-
dáním jí vydatnû pomáhá i JosífkÛv tatínek Petr
Gazdík a celá jeho rodina.
Místo rozhovoru vybrala Ivana celkem netradiãnû
– sedûli jsme a povídali si ne u ‰álku kávy, ale 
u kyblíãku písku, na pískovi‰ti ve dvoranû
Mûstského divadla. Témûfi pláÏová idylka.

Role Má‰i v âechovov˘ch Tfiech sestrách bu-
de va‰í první úlohou po návratu z matefiské
dovolené?
Bûhem matefiské jsem nazkou‰ela uÏ dvû role
na záskok za Alenu Antalovou, a to v Pekle Evu
von Steinbergovou a Královnu a maminku ve
Tfiech mu‰ket˘rech. Ale tahle role bude první,
kterou zkou‰ím novû, kterou po nikom nepfiebí-
rám.

S jak˘mi pocity se vracíte zpût od role matky
k rolím divadelním?
Abych fiekla pravdu, myslela jsem si, Ïe je‰tû ce-
lou pfií‰tí sezonu budu na matefiské a budu si 
uÏívat miminka. Ale samozfiejmû panu fiediteli se
tûÏko odolává, zvlá‰È kdyÏ nabízí tak lákavé role.
TakÏe na jedné stranû jsem se zaradovala, na
stranû druhé vydûsila, jak zvládneme já i mimin-
ko dennû to nûkolikahodinové odlouãení. Jemu
tûÏko vysvûtlím, Ïe se za pár hodin vrátím a sa-
motné se mi taky st˘ská. A to uÏ jsem velká.
Máte pocit, Ïe miminko strádá?
VÛbec ne! S babiãkou je v naprosté pohodû.
Myslím, Ïe on to zvládá líp neÏ já.
TakÏe jste opravdu typick˘ Rak, se siln˘m

smyslem pro rodinu.
Ano. AÏ moc. Myslím, Ïe jsem pfiíli‰ úz-
kostlivá matka, zatím.
Kdo vám pomáhá, kdyÏ zkou‰íte ne-
bo hrajete?
Hlavnû Petrova maminka Jana. Jsem jí

moc vdûãná, protoÏe je skvûlá a hlídá ãasto a rá-
da. A pak samozfiejmû Petr a Johanka. Zkou‰eli
jsme i cizí hlídací paní, ale Josífek je je‰tû mal˘
na to, aby pochopil, Ïe si pro nûj zase pfiijdu a Ïe
to není uÏ navÏdy.
Nepfiibude do souboru Mûstského divadla
Brno dal‰í hereãka s pfiíjmením Gazdíková,
tentokrát tedy Ivana?
Zatím to nefie‰íme. AÏ pfiijde ãas…

NENAHRADITELNÍ

LELKOVÁNÍ
HONZY

·MIKMÁTORA

s IVANOU 
VA≈KOVOU
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Jak se zmûnil vá‰ Ïivot po narození Josífka?
Totálnû. V‰echno ‰lo stranou a není nic dÛleÏi-
tûj‰ího neÏ on. VÏdycky jsem b˘vala hrozná po-
hodáfika, máloco mne dokázalo vyvést z míry,
nemûla jsem z niãeho strach. Ted se nepozná-
vám, chovám se ãasto tak divnû „dospûle“, jsem
ze spousty vûcí nervózní nebo mívám zbyteãné
obavy. Ale jak fiíkala jedna moje pfiítelkynû, je to
tím, Ïe jsem nemûla nikdy nic tak vzácného.
Máte pfiedstavu, jak velká mÛÏe b˘t „rodina“
Mûstského divadla? Kolik je tu dûtí?
Mám pocit, Ïe dûtí je tu víc neÏ hercÛ ve stavu.
UÏ se mluví i o tom, Ïe by se tady uÏivila ‰kolka.
Janu Trojanovi jste pfied dvûma lety v rozho-
voru fiíkala, Ïe byste chtûla hodnû dûtí.
Nezmûnila jste názor?
Nezmûnila a po zku‰enosti s prvním dítûtem
jsem se v tom jen utvrdila. Rodina Gazdíkova uÏ
teì ãítá hodnû ãlenÛ, plus ãtyfii psy a ãtyfii koãiã-
ky. A tû‰íme se na dal‰í pfiírÛstky. Sice je u nás
stále ru‰no a veselo, nûkdy aÏ moc, ale je to na-
konec rozhodnû lep‰í, neÏ kdyÏ je ãlovûk sám.
Jak tûÏké je pro vás vydob˘t si svÛj klid?
Musím se prozatím podfiizovat reÏimu Josífka, je
uÏ sice pomûrnû samostatn˘, ale nikdy ne dlou-
ho. TakÏe naprost˘ klid – neboli chvilku pro sebe
– mám jen, kdyÏ spinká. Ale kdyÏ jsem hodnû 
unavená nebo nemocná, tak se o nûj rodina po-
stará. Petr ho bere na dlouhé procházky, ale to
se mi po dvou tfiech hodinách zaãne st˘skat a uÏ
jim volám.
KdyÏ to vezmeme technicky, je Petr Gazdík ja-
koÏto ‰éf muzikálového souboru vá‰ nadfiíze-
n˘. To vám nemohl dát del‰í volno?
Tûch nabídek pfied Tfiemi sestrami uÏ bylo nûkolik
a pokaÏdé mne u reÏisérÛ omluvil. Tentokrát to
ale byla prosba, na kterou ne‰lo odpovûdût ne.
Jak ãasto vás v divadle uvidíme a v ãem?
Jak jsem fiíkala, prozatím hraju v Pekle a ve
Tfiech mu‰ket˘rech, a pokud to dobfie dopadne,

tak taky ve Tfiech sestrách. Do jin˘ch inscenací
se prozatím vracet nechystám. Pokud to nebude
nutné.
PfiestoÏe hrajete i ãinoherní role, tûch muzi-
kálov˘ch bylo víc. Jak se na âinoherní scénu
tû‰íte?
Tû‰ím se na jakoukoli scénu, na jakoukoli pûk-
nou roli. Má‰a je krásná role, zkou‰ení je zatím
moc pfiíjemné, kolegové milí a inspirující.
Kdybychom tak je‰tû mûli víc ãasu, bylo by to na-
prosto dokonalé.
Jaká bude va‰e Má‰a v âechovov˘ch Tfiech
sestrách?
Na tuto otázku neumím odpovûdût. Kdybych vû-
dûla, jaká bude, nemusela bych tfii t˘dny zkou‰et
a hledat. Zatím se mi zdá, Ïe je z tûch sester nej-
vá‰nivûj‰í, nejbláznivûj‰í, nejsebestfiednûj‰í 
a nejvíc ne‰Èastná, ale tak se cítí v‰echny.
Dala vám va‰e znalost ru‰tiny nûjakou v˘ho-
du pfii nastudovávání? âetla jste tfieba âe-
chova v originále?
Ne, neãetla a bojím se, Ïe moje ru‰tina uÏ není
tak skvûlá, abych mohla ãíst âechova v originá-
le. Ani nemám pocit, Ïe bychom hru nûjak˘m
zpÛsobem stylizovali do ruského prostfiedí nebo
v ní akcentovali ruskost.
Jak se vám zkou‰í tragická role v tak ‰Èast-
ném Ïivotním období, jaké teì proÏíváte?
Ona není jen tragická, pomûrnû dlouhou dobu je
i ‰Èastná. Postavy, které herec hraje, málokdy 
úplnû korespondují s tím, co ãlovûk proÏívá 
v osobním Ïivotû. ZaplaÈ pánbÛh za pfiedstavi-
vost, a taky uÏ jsem ve svém krátkém Ïivotû le-
daco zaÏila.
Ve v˘ãtu va‰ich rolí dominují tragické posta-
vy. Nechtûla byste si nûkdy zahrát také v nû-
jaké „fiachandû“?
No, moÏná ano. Mrzí mû, Ïe uÏ se stáhlo pfied-
stavení Jak je dÛleÏité míti Filipa, to byla  jediná
komedie, ve které jsem hrála, a bylo to fajn. Snad
mi to pan fieditel a diváci odpustí, ale v nejbliÏ‰í
dobû bych pfiece jenom nejradûji bavila své dítû.

Foto: jef Kratochvil

Se Svetlanou Slovákovou 
a Markétou Sedláãkovou

S Petrem ·tûpánem
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Patfiíte mezi na‰e v souãasné dobû nejuvá-
dûnûj‰í a nejlep‰í pfiekladatele z angliãtiny.
Jak jste se vlastnû k pfiekladÛm dostal? 

Dospíval jsem v 60. letech a tehdy vût‰ina vûcí,
které mi pfiipadaly zajímavé, pfiicházela pokout-
nû ze Západu, a hlavnû v angliãtinû. Hodnû mû
bavila beatnická literatura, ke které jsem se nej-
dfiív dostával pfies ojedinûlé ukázky v ãasopise
Svûtová literatura. Zaãal jsem studovat anglisti-
ku na Filozofické fakultû v Praze a mohl si ko-
neãnû ãíst i v originále. Je‰tû na ‰kole jsem si

pak ze zájmu pro sebe a kamarády
pfieloÏil novelu Tracyho tygr od 
W. Saroyana a pustil se i do
Kerouacova románu Na cestû. Oba ti-
tuly se mi pak podafiilo prosadit k vy-
dání, kdyÏ jsem po ‰kole nastoupil ja-
ko redaktor do nakladatelství Odeon.
Vá‰ pfieklad Saroyanova Tracyho
tygra je proslul˘ a dodnes vlastnû
nepfiekonan˘. Jak na tuto jistû ne-
lehkou práci vzpomínáte? 
Objevoval jsem radosti a strasti pfie-
kladatelské práce „za pochodu“, ale
na‰tûstí jsem na ‰kole nav‰tûvoval
pfiekladatelsk˘ semináfi pfiekladatelky
a kantorky dr. Jarmily Emmerové
a tam pochopil, Ïe pfieklad není jen
mechanick˘ pfievod slov, ale tvÛrãí
proces.
Kromû pfiekladÛ souãasn˘ch diva-
delních her a muzikálÛ se systema-
ticky vûnujete pfiekladÛm Sha-
kespearova díla. Kterého svého
pfiekladu „velkého alÏbûtince“ si
ceníte nejvíce? 
To je obtíÏná otázka. Je pfiirozené, Ïe
mi nejvíc uvízly v pamûti pfieklady
z poslední doby.  A tak z komedií by to
byl Veãer tfiíkrálov˘, kde je teì na re-
pertoáru v MDB, a z tragédií Král Lear,
jehoÏ pfieklad jsem právû dokonãil. 
Bude Vá‰ pfieklad v nûãem jin˘ neÏ
ty stávající – a pokud ano, v ãem
konkrétnû? Jak byste svÛj pfiístup
k Shakespearovi (a pfiekladÛm 
obecnû) charakterizoval?
Kdyby pfieklad nebyl jin˘ neÏ ty stáva-
jící, nemûlo by jej smysl vÛbec dûlat.
Obãas se pfieklad pfiirovnává k herec-

tví. V obojím pfiípadû jde o osobitou reprodukci
a interpretaci existujícího díla, takÏe se s oso-
bou interpreta nutnû promûÀuje, ale pfiitom by

mûl zÛstat pofiád svÛj. U Shakespeara je to
zvlá‰È patrné, protoÏe s ohledem na velkou
ãasovou odlehlost textu od souãasnosti, na
rozdíly kulturního i divadelního kontextu i na
rozdílnosti jazykÛ musí pfiekladatel hledat
zpÛsoby, jak pfietvofiit originál, aby pÛsobil
na dne‰ního diváka obdobnû jako na

Shakespearovy souãasníky. Mou snahou je vy-
vaÏovat Shakespeara básníka a Shakespeara
dramatika, coÏ jsou dvû základní polohy obsa-
Ïené ve v‰ech jeho hrách. To znamená, Ïe pod-
le mého soudu pfieklad nesmí ztratit hloubku
a poetické kvality, ale souãasnû musí fungovat
jako divadelní hra, mít aktuální apel na diváka,
ale nepodbízet se mu lacin˘mi aktualizacemi.
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* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ *  VESEL̄   *  RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK 
* KRACIK * FIEBER

JI¤Í
JOSEK

HOST DO DOMU
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K nejvût‰ím Shakespearov˘m bohatstvím patfií
pestrost stylÛ a tu je tfieba zachovat. Chceme-li,
aby autor mluvil k diváku se stejnou pádností,
vroucností, poezií jako v dobû, kdy hry napsal,
je, myslím, tfieba k nûmu pfiistupovat jako k Ïi-
vému autorovi a ne mrtvému klasikovi, naplÀo-
vat celou ‰kálu jeho v˘raziva a nevnucovat mu
apriori starobylost, která by ve‰kerou pestrost
pfietfiela. 
Kolik Shakespearov˘ch her vám
vlastnû je‰tû zb˘vá pfieloÏit?
A chcete vÛbec dokonãit celého
Shakespeara?
Mám dosud pfieloÏenu polovinu her
a Sonety vãetnû Milenãina náfiku,
básnické skladby, která do této sbír-
ky patfií. O tom, Ïe by se mi mohlo
podafiit dokonãit pfieklad celého díla,
dost pochybuji. (KdyÏ nepoãítám hu-
mornû digestovanou verzi Souborné
dílo Williama Shakespeara, kterou
jsem pfieloÏil pro praÏské Divadlo
v Dlouhé). Je to práce na moc let. Je
fiada her, které je‰tû pfieloÏit chci, ale
jsou i takové, do kter˘ch zatím moc
chuÈ nemám. Dám tomu voln˘ prÛ-
chod. 
Nûkteré své pfieklady vydáváte ve
vlastním nakladatelství Romeo. Je
vlastnû dnes moÏné uÏivit se pfie-
kladatelstvím a vydáváním knih? 
Mé nakladatelství Romeo je dost ná-
roãn˘ koníãek. Zisková ãinnost to
zdaleka není, ale obãas mi vypomÛ-
Ïe ministerstvo kultury s grantem,
kter˘ pokryje ãást nákladÛ na v˘ro-

bu. Tyto knihy pfiirozenû nejdou
na draãku, i kdyÏ bájeãnou v˘-
jimkou je Romeo a Julie, kterou
jsem uÏ vydal potfietí. Kromû
sv˘ch pfiekladÛ vydávám obãas
i jiné knihy v pfiekladech kolegÛ.
Jsem py‰n˘ na Pu‰kinova
EvÏena Onûgina v pfiekladu
Milana Dvofiáka, román Mid-
dlemarch od George Eliot v pfie-
kladu své b˘valé studentky
Zuzany ·Èastné nebo KanoviãÛv
román KÛzle za dva gro‰e v pfie-
kladu Jany Mertinové. 
PÛsobíte také jako divadelní
reÏisér. Projevuje se va‰e reÏi-
sérská zku‰enost nûjak i ve
va‰ich pfiekladech? 
Zatím jsem reÏíroval pouze tfii-
krát, a to s velk˘mi odstupy
(Hamlet v Divadle Petra Bez-
ruãe, Mnoho povyku pro nic 
v divadle Antonína Dvofiáka
v Pfiíbrami a Veselé paniãky
windsorské v âeském Tû‰ínû).
V souãasné dobû pfiipravuji in-

scenaci své úpravy Antonia a Kleopatry pro
‰est osob v Divadle ¤eznická. Je‰tû neÏ jsem
zaãal reÏírovat, musel jsem si stejnû pfii pfieklá-
dání v duchu pfiedstavovat dûní na jevi‰ti a (na-
‰tûstí jen pro sebe) pfiedfiíkávat intonace hercÛ.
Jinak to nejde. Ale moÏnost ovûfiit si to ve sku-
teãnosti je pro pfiekladatele velká ‰kola. Sly‰ím
v reálu, co funguje a co ne. Navíc je to obrovská
radost, ale taky hodnû adrenalinov˘ zápfiah. 
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Asi bych jen opakoval to, co uÏ je
v‰eobecnû pfiiznáváno v‰emi. Îe je
to mimofiádné divadlo se skvûl˘m
souborem a repertoárem, kter˘ doká-
Ïe zaujmout a pfiitáhnout v‰echny
vrstvy divákÛ. V tomhle smyslu je to
divadlo vpravdû renesanãní. Fasci-
nuje mû nádherná atmosféra, která tu
panuje. Myslím si, Ïe tu herci i reÏisé-
fii dostávají obrovské pfiíleÏitosti
a dost prostoru k uplatnûní sv˘ch ná-
padÛ a projektÛ. A vracejí to divadlu
obdivuhodn˘mi v˘kony.
V poslední dobû se, zdá se mi, cit-
livû pfiikláníte na stranu politicky
aktuálního divadla. Mám na mysli
tfieba vá‰ pfieklad Faginovy satiric-
ké písnû z Olivera! nebo vámi pfie-
loÏené písnû z muzikálu Sliby chy-
by (Divadlo pod Palmovkou). Jak
vlastnû vnímáte úlohu a „poslání“
souãasného ãeského divadla?
Pokud jde o politicky aktuální divadlo,
spí‰ bych sem fiadil Vlasy, coÏ je do
znaãné míry divadlo autorské. Herci
tam jdou sami za sebe a vyjadfiují se
o tom, v ãem zrovna Ïijí. Tam jsem ja-
ko pfiekladatel cítil nutnost vkládat do
textu dne‰ek a vytáhnout z poetiky
60. let to souãasné. Jinak je aktuál-
nost divadla, kdyÏ je dobfie udûlané,
obecnû dána tím, Ïe se odehrává ta-
dy a teì a Ïe si divák do divadla pfii-
ná‰í - a z nûj odná‰í - to, co ho zrov-
na nejvíc pálí, i kdyÏ mu to není polo-
patisticky servírováno pomocí mrkání
a násiln˘ch aktualizací v textu. Pokud
jde o poslání dne‰ního divadla, mys-
lím si, Ïe je naprosto zásadní. KdyÏ
se pfiedstavení povede, je to ostrÛvek

zdravého rozumu, vûrohodn˘ch emocí a ãarov-
né krásy uprostfied rozbûsnûné a mediálnû zvi-
chfiené TV skuteãnosti.

Ladislav St˘blo

Velmi ãasto coby pfiekladatel spolupracujete
s Mûstsk˘m divadlem Brno. Jste autorem
zde uveden˘ch pfiekladÛ Shakespearova
Julia Caesara, Romea a Julie, Krále
Jindfiicha VIII., Boufie a Veãera tfiíkrá-
lového , Saroyanova Sbohem, lásko,
a muzikálÛ West Side Story, Vlasy,
Oliver!. a âarodûjky z Eastwicku.
Která z inscenací MdB, ke kter˘m jste
vytváfiel pfieklad, se vám líbila nejvíc -
a proã?
Musím s potû‰ením konstatovat, Ïe jsem
tu mûl vÏdy velké ‰tûstí na reÏiséry 
(S. Mo‰a, Z. âernín, R. Polák aj.).
PokaÏdé dali té hfie kvality, o kter˘ch jsem
pfii pfiekládání ani nevûdûl, aÈ uÏ to byla
ãinohra nebo muzikál. Opakovanû jsem
tu vidûl West Side Story a âarodûjky
z Eastwicku a vÏdycky jsem byl nad‰en˘.
Jak se vám s Mûstsk˘m divadlem
Brno spolupracuje? Jak byste popsal
jeho místo v souãasném ãeském di-
vadle? 

8
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MdB V ZRCADLE CELOSTÁTNÍ KRITIKY
První mûsíce roku b˘vají zamûfieny na rozliã-

né ankety, pfiipomínající úspûchy minulého obdo-
bí v rozliãn˘ch sférách. V˘jimkou není ani kultura
a v jejím rámci nás zajímající oblast Thálie, kde
tûchto republikovû bilancujících akcí zaznamená-
váme hned nûkolik. V bezprostfiedním vztahu
k Mûstskému divadlu Brno si nyní na sklonku se-
zony v‰imneme alespoÀ dvou nejv˘znamnûj‰ích. 

Nejprve pfiicházívá na fiadu anketa celostát-
ního ãtrnáctideníku Divadelní noviny, pravidelnû
otiskujícího také „puntíkov˘“ Kritick˘ Ïebfiíãek vy-
bran˘ch premiér v âR. Do jejího 16. roãníku pfii-
spûlo tentokrát 117 zasvûcen˘ch úãastníkÛ,
hlavnû kritikÛ, publicistÛ a teatrologÛ, ale téÏ vy-
bran˘ch divadelníkÛ, dramatikÛ a dal‰ích Thálii
blízk˘ch osobností. Kritériem pro oznaãení
„Inscenace roku 2008“ byl kromû vymezené, leã
ne vÏdy pfiesnû respektované (byÈ redakcí tole-
rované) doby vzniku její ‰iroce pojíman˘ ãesk˘
pÛvod. Dostateãnû pestré odpovûdi zmínily ve
velkém Ïánrovém rozptylu 58 titulÛ z 39 „tradiã-
ních“ i experimentálních scén, a to i tûch amatér-
sk˘ch. Jako obvykle si respondenti, vût‰inou do-
provázející své tipy struãnou zdÛvodÀující cha-
rakteristikou, v‰ímali pfieváÏnû inscenací praÏ-
sk˘ch nebo festivalov˘ch. Tím spí‰e si ‰ir‰í di-
vácké i ãtenáfiské pozornosti zaslouÏí fakt, Ïe ta-
ké tentokrát (byÈ o poznání ménû neÏli v roãníku
pfiedminulém a zejména minulém) dosáhlo pozo-
ruhodn˘ch v˘sledkÛ Brno, kde ostatnû nûkolik 
osloven˘ch publicistÛ pÛsobí. Moravská metro-
pole se totiÏ jako první za Prahou s necel˘mi 15
body prosadila díky pûti souborÛm hned osmi ti-
tuly. Po dfiívûj‰ích úspû‰ích ãeské premiéry
Calderónovy barokní alegorie Znamení kfiíÏe,
Kleistovû Amfitryonu a pfiedev‰ím MereÏkov-
ského historické tragédie Smrt Pavla I. tu právû
MdB „zabodovalo“ (nepoãítáme-li zásadní herec-
k˘ podíl na profilov˘ch nastudováních Divadla
U stolu, o ãemÏ je‰tû bude fieã) nejnovûj‰í insce-
nací praÏské reÏisérky Divadla v Dlouhé Hany
Bure‰ové, a to její a Otãená‰kovou vynalézavou
adaptací Dumasova románu Tfii mu‰ket˘fii, které
dala po jednom hlase trojice „mu‰ket˘rÛ“ z „ jed-
notky“ kritikÛ. Jako doklad ocitujme z jejich vyjá-
dfiení: „Originální autobiografick˘ zorn˘ úhel dí-
venky ze smíchovského pavlaãáku na pfielomu
uvolnûn˘ch ‰edesát˘ch a pfiituhujících sedmde-
sát˘ch let i pocitovû korespondující písnû Beatles
umoÏnily dÛmyslnû ozvlá‰tÀující prolínání dvou
ãasov˘ch rovin a poãetn˘ch postav do pfiekvapi-
v˘ch v˘znamov˘ch konotací, kdyÏ v jemné no-
stalgii spojily nepodbízivou zábavnost s holdem
dnes ne tak samozfiejmé lidské solidaritû, hrdin-
ství a nezi‰tnému pfiátelství“; „Volím tuto adapta-
ci pro «radokovskou» odvahu, s níÏ dlouho neví-

9

dan˘m zpÛsobem spojila inscenace zdánlivû ne-
spojitelné – autentického Dumase, Beatles a ba-
nalitu socialistické «normalizace».“

V˘roãní Ceny Thálie 2008, které ve ãtyfiech
základních kategoriích vyhla‰uje a pomûrnû slo-
Ïit˘m dvoustupÀov˘m zpÛsobem vybírá Herecká
asociace v ãele s Václavem Postráneck˘m (pfií-
m˘ televizní pfienos z praÏské „zlaté kapliãky 28.
bfiezna t. r.), mûly sice pfiedtím hned dva vítûze
z MdB, tentokrát se v‰ak Brnu (s jedinou hostují-
cí operní v˘jimkou) zcela vyhnuly. Snad je‰tû
prestiÏnûj‰í postavení si nicménû vybudovaly
Ceny Alfréda Radoka, jeÏ byly jiÏ po sedmnácté
pfiedávány opût v praÏském Divadle Kolowrat 14.
bfiezna 2009 (sestfiih vysílala âeská televize 20.
bfiezna t. r.). Vlastnímu ceremoniálu opût pfied-
cházelo publikování ‰ir‰ích nominací, kde mûlo
jedno Ïelízko v ohni také MdB. S nûkolikat˘den-
ním odstupem pofiádající odborné revue Svût
a divadlo (SAD) jako kaÏdoroãnû v dubnovém 2.
ãísle zvefiejnila podrobné „radokovské“ v˘sledky,

které televizní záznam ani denní tisk pochopitel-
nû nezachytily. Reprezentativní ankety se pfií-
m˘m hlasováním zúãastnilo 66 osloven˘ch kriti-
kÛ (tedy pfiesnû stejnû jako loni), vãetnû nûkolika
málo brnûnsk˘ch. Své tipy (net˘kaly se ov‰em
pouze ãinoherních pfiedstavení, ale nej‰ir‰ího
spektra ve‰ker˘ch jevi‰tních aktivit, a to i zahra-
niãních). ProtoÏe vût‰ina na‰ich náv‰tûvníkÛ pa-

Pokraãování na stranû 21

Alena Antalová a Eva Jedliãková
v inscenaci Tfii mu‰ket˘fii,

reÏie: Hana Bure‰ová

O DIVADLE
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Lucie Holánková, 
Petr Gazdík, 

Aneta Majerová

Jana Gazdíková,
Jifií Mach, 
Eva Jedliãková

Jifií Mach, 
Pavla Princová

Jifií Hork˘, 
Marek Hurák, 

Du‰an Vitázek

Vítûzslav Charvát,
Martin Havlát

David Îák, 
Martin Havelka

Pavla Vitázková,
Du‰an Vitázek
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FOTOGRAFIE Z P¤ÍPRAVY 
NOVÉ INSCENACE
SEVERSKÉ HUDEBNÍ BALADY 
PÁNÒ  DANIELA FIKEJZE, 
IVANA HUVARA, 
RINO BREZINY  

BALADA O LÁSCE 
V REÎII PETRA GAZDÍKA

Jifií Mach, 
Pavla Princová
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Staãilo málo a Du‰an Vitázek by místo zpívání
a tancování v divadle jezdil po horách v ãervené
bundû na snûÏném skútru. Oblíben˘ herec
Mûstského divadla chtûl b˘t totiÏ v Ïivotû v‰ím
moÏn˘m, jen herectví ho nenapadlo. „To, Ïe jsem
u divadla, je zázrak, vlastnû sám nechápu, jak
jsem se k nûmu dostal,“ usmívá se. Pfiedtím, neÏ
zkusil ‰tûstí u pfiijímací komise na JAMU, byl v di-

vadle v‰ehov‰udy tfiikrát. „Jednou nás uãitelka
sloven‰tiny vzala na muzikál Evangelium o Marii.
Ten mû ale zfiejmû nezaujal, protoÏe si na nûj
moc nepamatuju,“ vzpomíná. Trochu pfiekvapivû
mladého studenta obchodní akademie zaujala aÏ
Verdiho opera La Traviata. „Z toho jsem byl úplnû
u vytrÏení,“ fiíká nad‰enû. „Pak jsme byli je‰tû
s kamarády na nûjaké komedii na Malé scénû
Národního divadla v Bratislavû a potom uÏ jsem
‰el vlastnû na pfiijímaãky na herectví,“ dodává
s hlasit˘m smíchem, kter˘ je pro nûj charakteris-
tick˘. Tak rychle to v‰ak ve skuteãnosti ne‰lo,
pfiedtím je‰tû Vitázek zkusil pfiijímaãky na konzer-
vatofi.  „Chtûl jsem umût zpívat hezky jako kluci v o-
pefie, a tak jsem svoji uãitelku na základní ‰kole po-
Ïádal, zda „ma nauãí triasÈ hlasom.‘ Ta mû za tenh-
le v˘raz málem profackovala, ale uãit zpívat mû za-
ãala,“ vzpomíná. U pfiijímacích zkou‰ek na konzer-
vatofii to v‰ak pro mladého Du‰ana nedopadlo

dobfie. „Profesor mi u zkou‰ek fiekl, Ïe bych jako
budoucí operní zpûvák nemohl o víkendech chodit
s klukama na ãundry a zpívat u táboráku. Tak jsem
podûkoval a ode‰el,“ popisuje své zklamání.
Nakonec je v‰ak Vitázek hercem moÏná právû dí-

V OSLNùNÍ

DU·AN
VITÁZEK

V muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stano Slovák

DOKORAN cerven 09  26.05.2009 7:47  Stránka 12



13

ky ãundrÛm a táborákÛm. „Muzikálovou ‰kolu“ mu
totiÏ doporuãily právû kamarádky z Brna, kter˘m
zpívával s kytarou u ohnû. „Tolik do mû huãely
a tlaãily mû do toho, aÏ jsem to zkusil,“ fiíká herec. 

Du‰an Vitázek pochází ze slovenského
Trenãína. Po základní ‰kole zaãal studovat osmi-
leté sportovní gymnázium, kde se vûnoval plavá-
ní a kanoistice. Po ãtyfiech letech v‰ak svoje spor-
tovní úsilí vzdal a ode‰el na obchodní akademii.
„Na vrcholov˘ sport musí mít ãlovûk stavûné tûlo.
Jinak je to jen velké trápení. Vûdûl jsem, Ïe nej-
lep‰ím sportovcem nebudu, a tak jsem toho vãas
nechal,“ vysvûtluje dÛvody, proã zmûnil ‰kolu. Ale
dobfie neudûlal. „Byl to ale ‰ílen˘ omyl. Po dvou
letech jsem zjistil, Ïe absolutnû nevím, co na ob-
chodce dûlám. Byla to váÏnû katastrofa.“  Po ma-
turitû tedy Vitázek vÛbec netu‰il, co by mohl v Ïi-
votû dûlat. Chvíli pracoval u známého v obchodû
s cyklistick˘mi koly a s loveck˘mi a rybáfisk˘mi
potfiebami. „Spí‰ mû to ale táhlo do hor, lákala mû
horská sluÏba,“ vzpomíná. Jeho situaci nakonec
vyfie‰il povolávací rozkaz na vojnu. „NesnaÏil
jsem se sehnat si modrou kníÏku. Pfii‰lo mi nor-
mální tam jít,“ fiíká s hofik˘m úsmûvem. „Byla to
v‰ak obrovská deziluze. Znáte âerné barony ne-
bo Tankov˘ prapor? Pfiesnû tak to tam vypadalo,
jen to vÛbec nebyla legrace. Vojna mû pfiipravila
o ve‰keré iluze o nûjakém státû, systému, pfií-
slu‰nosti. Bylo to, jako by mû zavfieli do vûzení,
i kdyÏ jsem nic neudûlal,“ líãí rok svého Ïivota he-
rec. SvÛj vzdor dal najevo originálnû. Pfiestal na
vojnû mluvit. „Byla to sranda, nikdo nevûdûl, co si
o mnû má myslet. Polovina vojákÛ se mû bála
a druhá polovina si mû váÏila,“ smûje se. Jinak
byl v‰ak dost aktivní, protoÏe jako zamilovan˘
kluk chtûl mít co nejvíc  vycházek. Jak to tak ale
b˘vá, vztah se mu rozpadl. A tak vycházky zaãal
trávit v horách. Tam také dostal konkrétní obrysy
jeho dávn˘ sen o horské sluÏbû. „Byl jsem se ze-
ptat na ústfiedí, co mám udûlat pro to, aby mû
vzali, ale skoro se mi vysmáli. Nemûli peníze ani

na to, aby do‰kolili ty, co uÏ tam mûli, natoÏ aby
brali nové ãleny,“ vzpomíná. 

Po vojnû tedy zkusil pfiijímaãky na Janáãkovu
akademii, obor muzikálové herectví. Zadafiilo se
napoprvé a Vitázek se odstûhoval do Brna. Velká
zmûna to pro Slováka nebyla. „Brno jsem mûl
vÏdycky rád, sálala z nûj pohoda. Jezdíval jsem
pfies nûj na tábory do jiÏních âech. Proto jsem ho
mûl spojené s prázdninami, volnem a cestová-
ním,“ vysvûtluje. A kde je dnes slovensk˘ rodák

doma? „KdyÏ to pfieÏenu, tak ne-
patfiím nikam,“ odpovídá. „Dfiív
jsem asi b˘val patriot, ale vyléãi-
la mû z toho vojna. Doma mám
s Pavlínkou,“ vzpomíná svou
manÏelku Pavlu Vitázkovou, tak-
téÏ hereãku Mûstského divadla.
KdyÏ pfiijde fieã na domov,  svû-
fiuje se  Vitázek se sv˘m snem
odjet nûkam do pfiírody. Tfieba do
Kanady ke koním. „Nemám z ni-
ãeho strach, aÏ budu chtít jednou
odejít, tak prostû odejdu.“ MÛÏe
v‰ak taková svobodná rozhod-
nutí dûlat Ïenat˘ muÏ? „S tím to
pfiece nesouvisí. Tím, Ïe jsme se
s Pavlínkou vzali, jsme se posta-
vili jeden za druhého. Stojíme pfii
sobû. KdyÏ bude mít jeden z nás
nûjakou touhu, tak to pfiece musí
udûlat. I kdybych byl dva roky
v Kanadû, tak Pavlínka bude mo-

S Pavlou Vitázkovou
v muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stano Slovák

S Michalem Isteníkem
v komedii Tfii mu‰ket˘fii,
reÏie: Hana Bure‰ová
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je Ïena a na mém vztahu k ní se nic nezmûní.“ Pfii
svém vyprávûní Du‰an Vitázek ãasto zmiÀuje
svobodu. Je pro nûj nejdÛleÏitûj‰í hodnotou? „Asi
to tak bude,“ pfiem˘‰lí. Své zamy‰lení stoãí i na
svÛj vztah. „Ne nablblá svoboda, Ïe si mÛÏu dû-
lat, co chci, ale svoboda toho, Ïe mÛÏeme b˘t
spolu.“ S cestováním je spojen je‰tû dal‰í
VitázkÛv sen, a to zkusit si muzikál na nûkterém
ze svûtov˘ch pódií. Pfii studiích na JAMU se do-
konce intenzivnû uãil francouz‰tinu, aby mohl
zkusit ‰tûstí v zemi galského kohouta. AngaÏmá
v Mûstském divadle mu v‰ak nedovolilo dotáh-
nout toto pfiání do konce.
„Této pfiedstavy jsem se je‰-
tû nevzdal. Je‰tû pofiád mám
pfiece ãas. Urãitû pÛjdu na
nûjak˘ konkurz do Lond˘na.
Chci k tomu pfiiãuchnout,
zkusit si na vlastní kÛÏi to,
o ãem jsme kdysi na ‰kole
snili,“ fiíká odhodlanû. Bydlet
v nûjaké svûtové muzikálové
metropoli by v‰ak nechtûl.
„Îít ve velkém mûstû bych ni-
kdy nedokázal. Proto se mi
líbí, co Mûstské divadlo dûlá
v Brnû. ¤editel Mo‰a tu vy-
tvofiil úÏasnou ‚bublinu,‘ ve
které mÛÏeme dûlat úÏasné
svûtové vûci. A to i snadnûji
neÏ nûkteré ‚metropole,‘ kte-
ré ani neví, kde Brno leÏí.
Navíc, tûÏko bych hledal na

svûtû místo, kde mÛÏu v nedûli ráno jít na houby,
obûdvat na koÀském ranãi a odpoledne si zajet na
kole do divadla a tam si zazpívat tfieba JeÏí‰e pro
sedm set lidí. Do toho tu potkávám lidi, ktefií tvofií
v Lond˘nû nebo na Broadwayi. O tom se mi na
‰kole ani nesnilo. Pfiipadalo mi to jako potkat nû-
koho, kdo se procházel po Mûsíci,“ fiíká. 

K nejv˘raznûj‰ím rolím mladého herce patfií
Berger z muzikálu Hair (Vlasy) a JeÏí‰ z Jesus
Christ Superstar. Za toho prvního získal Vitázek
v roce 2004 Cenu Thálie. „Du‰an byl bezesporu
nejpfiíjemnûj‰ím pfiekvapením brnûnské inscena-
ce proslulého muzikálu. Jeho v˘kon je hybnou si-
lou celého pfiedstavení. Opírá se o umûlcÛv mla-
distv˘ elán, bohatství jeho v˘razov˘ch prostfiedkÛ
a souãasnû i o velmi dobré zvládnutí pûveckého
partu,“ okomentovala VitázkÛv v˘kon porota. Pro
Hair má Vitázek slabost i z jin˘ch dÛvodÛ neÏ jen
kvÛli ocenûní. Hrál totiÏ hned ve tfiech rÛzn˘ch
verzích slavného muzikálu a spojuje si s ním svo-
je divadelní zaãátky. „Poprvé jsem ve Vlasech
hrál na Nové scénû v Bratislavû. Bylo to ãtyfii ro-
ky po vojnû, od které jsem se nestfiíhal, a tak jsem
mûl hfiívu tak akorát,“ smûje se. Pfii zkou‰ení bra-
tislavské verze poznal vût‰inu lidí, se kter˘mi pak
spolupracoval i v Brnû. „Do toho jsme je‰tû hráli
Vlasy i na JAMU. Dûlal jsem je tedy na tfiech fron-
tách, v‰ude úplnû jinak a dokonce ve tfiech jazy-
cích - ãesky, slovensky a anglicky. Bylo to období
nabité emocemi, které mám spojené s ukonãením
‰koly a potkáváním nov˘ch a úÏasn˘ch lidí.
V‰echno si to pofiád nesu s sebou.“ V Mûstském
divadle Brno  se muzikál Hair inscenoval podle fil-
mového scénáfie Milo‰e Formana, kter˘ divadelní
verzi obohatil o siln˘ pfiíbûh. Z toho byl Vitázek
pfiímo nad‰en˘. „To se je‰tû na svûtû nikomu ne-
povedlo a uÏ asi ani nepovede. Navíc jsme tímto
pfiedstavením otevírali novou hudební scénu.
Zkrátka, byl to tak naplnûn˘ ãas, Ïe je‰tû doteì
pfietéká.  Jsem ‰Èastn˘, Ïe jsem toho mohl b˘t
souãástí,“ fiíká nad‰enû. 

Bára Rácová, Foto: jef Kratochvil

S Alenou Antalovou
v komedii Tfii mu‰ket˘fii,

reÏie: Hana Bure‰ová

V muzikálu Evita,
reÏie: 

Stanislav Mo‰a
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HEREC INTELEKTUÁLNÍ NOBLESY
V polovinû dubna t. r. se brnûnská kulturní 

vefiejnost rozlouãila s vynikajícím ãesk˘m divadel-
ním, rozhlasov˘m, filmov˘m i televizním hercem, re-
Ïisérem a oblíben˘m, leã pfiísn˘m profesorem dra-

matické konzervatofie
a zejména JAMU
Rudolfem Krátk˘m
(1919 – 2009), brnûn-
sk˘m rodákem, jenÏ
ode‰el ve vûku nedo-
Ïit˘ch devadesáti let.
Vût‰inu své dlouhé 
umûlecké dráhy vû-
noval Národnímu,
resp. Zemskému ne-
bo Státnímu divadlu
v Brnû, kde nepfietrÏi-
tû pÛsobil v letech
1944 – 1991. ¤eãe-
no slovy Viktora Ku-
dûlky: „R. Krátk˘ je
herec pfieváÏnû ra-
cionálního zaloÏení,
bdûlého umûleckého
svûdomí a nepolevu-
jící houÏevnatosti.

Své postavy vytváfií v pfiísné sebekázni, pfiem˘‰livû,
s dÛrazem na jejich my‰lenkové jádro.“ Na jevi‰ti se
tento noblesní muÏ urostlého zjevu, melodického
hlasu a vzorné dikce objevoval je‰tû dlouho po
svém oficiálním pfiechodu na odpoãinek: jeho vÛbec
poslední rolí byl r. 2003 nehybnû dÛstojn˘ Hlavní
krupiér v Kaloãovû dramatizaci Dostojevského pró-
zy Hráã; magicky znûjícími francouzsk˘mi pokyny
vládl ruletû kasina, k níÏ se jako mÛry ke svûtlu pfie-
kotnû slétali hazardní sázející. Namísto su‰e v˘ãto-
vého chronologického medailonku chceme nyní pa-
mátku onoho doyena brnûnské Thálie uctít alespoÀ
letmou pfiipomínkou ãtyfi kreací, které aÏ po sv˘ch
pûtasedmdesátinách jako host vytvofiil právû
v Mûstském divadle Brno. 

Poprvé jsme zde R. Krátkého vidûli ve vynikají-
cí inscenaci AlÏbûty Anglické od rakouského mezi-
váleãného dramatika Ferdinanda Brucknera, kde
v pojetí ZdeÀka âernína (1995) excelovala v titulní
roli nûkdej‰í pedagogova posluchaãka Zdena
Herfortová. Jaroslava Suchomelová si pov‰imla, Ïe
podobn˘m nadhledem se záblesky humoru, jak˘m
ona vylehãila chvílemi nehezkou aÏ smû‰nou pa-
novnici, dokázal s jemn˘m náznakem odstupu
k vlastnímu postavení i jednání vybavit svého Lorda
Cecila právû také R. Krátk˘. „Rozhoduje a konsta-
tuje jako vysok˘ státní úfiedník, a jako zku‰en˘
a moudr˘ ãlovûk si o tom myslí své. Obû roviny se
prolínají a tato dvojakost i jednota ãiní postavu
Cecila po duchu nejbliÏ‰ím partnerem královny.“
Ani v dal‰ích reÏiích Zdenûk âernín na obdivuhod-

nû disponovaného, osmdesátce se blíÏícího senio-
ra na‰tûstí nezapomínal. V úspû‰ném nastudování
Shafferova Amadea (1997) s klíãov˘mi figurami
Dvofiákova ãi Havelkova Salieriho a Vojtkova
Mozarta mu svûfiil o poznání men‰í part prefekta cí-

safiské knihovny Barona van Swietena. Hned dva
úkoly v titulech bezprostfiednû po sobû následují-
cích pak ãekaly jubilanta na sklonku r. 1999. Jeho
posledním úãinkováním na jevi‰ti MdB byla proslu-
lá postava statného v˘mûnkáfie a rozváÏného sta-
rostova otce dûdeãka Dubského se slavn˘m mono-
logem o jízdû se dvûma monarchy, v níÏ zprvu zá-
skokovû alternoval Pavel Kunert. Viktor Kudûlka
posléze konstatoval: „Oba si získali diváky ztûles-
nûním podivuhodného stáfií, napÛl líbezného, napÛl
komického, které v‰emu navzdory neztrácí chuÈ do
Ïivota a svÛj nepolevující elán dovede spojovat
s láskypln˘m zájmem o druhé.“

Na závûr jsme úmyslnû  ponechali kreaci, v níÏ
R. Krátk˘ oslavil osmdesátiny a za niÏ byl nomino-
ván na Cenu Thálie 1999, totiÏ roli ìábla Wolanda.
ReÏisér Zdenûk âernín zpracoval mnohovrstevna-
t˘, filozoficky i esteticky velmi nároãn˘ román
Michaila Afanasjeviãe Bulgakova Mistr a Markétka
do vlastního promy‰leného scénáfie. Se sv˘m in-
scenátorsk˘m t˘mem (ústfiední dvojici ztûlesnili
Viktor Skála a Alena Antalová) zachoval a do spe-
cifick˘ch jevi‰tních prostfiedkÛ synteticky pfietavil je-
ho fantaskní metaforiãnost. V obsahovû koncizní,
scénicky kompaktní a pÛsobivé podobû v nûm do-
kázal do hledi‰tû pfienést pfiedev‰ím spisovatelÛv
hold sebeobûtavému citu a poselství milosrdného
humanismu. Vedle obou protagonistÛ byl tfietí stû-

Ïejní figurou právû Woland coby konkretizace nad-
ãasového metafyzického principu. Jeho paradox-
ním úkolem je uvádût záleÏitosti smrtelníkÛ v soulad
a StvofiitelÛv pfiirozen˘ fiád („v‰echno dobfie dopad-
ne, na tom je zaloÏen svût“). Jak sám herec podot-
kl, podstoupil o naplnûní této sofistikované role, kte-
rou otevfienû povaÏoval za vrchol své umûlecké ka-
riéry, úporn˘ zápas. Jeho Woland, doprovázen˘
podfiízenou, v˘stfiednû kost˘movanou ãarodûjnou
skupinou, obe‰el se bez mefistofelské svÛdcovské
aktivity i bez prosperovské touhy splatit dfiívûj‰í 
osobní kfiivdy: nad lidstvem, jehoÏ pusto‰ící války
stoicky sledoval na zavû‰eném glóbu, se spí‰e nu-
dil. Zájem ãernû odûného, distingovanû dÛstojné-
ho, starosvûtsky ‰armantního muÏe vznosné chÛze
s hÛlkou a bílou ‰álou, blazeovaného i tvrdû domi-
nantního moudrého rytífie temnot s pfiirozen˘m re-
spektem u své pitoreskní druÏiny, probudil právû
Markétãino sebezniãující odhodlání, vymykající se
z kaÏdodenního egoistického hemÏení. 

Umûlecky i lidsky úctyhodná osobnost prof.
Rudolfa Krátkého nás ostatní smrtelníky mÛÏe uÏ
sledovat jen ze zásvûtních dálek. V brnûnském i ce-
lém ãeském divadelnictví po ní je‰tû dlouho zÛsta-
ne nezacelené prázdno, vyplÀované snad jen sláb-
noucí pamûtí a blednoucími vzpomínkami.       

Vít Závodsk˘

VZPOMÍNKA
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Stalo se! A to pr˘ nás 
obklopuje krize... 
Je to jiÏ ponûkolikáté, 
co brnûnská firma 
AZ SERVIS, a.s. sídlící na 
ulici Kulkovû, vûnovala 
na‰emu divadlu nov˘ 
automobil - tentokrát 
·KODU SUPERB. 
JiÏ patnáct let - kaÏdé 
tfii roky - dva automobily.
Dûkujeme a samozfiejmû 
pfiejeme, aby se spoleãnosti
AZ servis dafiilo i nadále!
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â I N O H E R N Í  S C É N A

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 provinãní-
ho mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje ob-
dobí konce 19. století se v‰emi protiklady. Sestry
touÏí pfiestûhovat se do Moskvy, kde proÏily své
dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se v‰ak natolik
mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat
svoje plány. Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou
Nata‰ou a postupnû se smifiuje se sv˘m bezper-
spektivním osudem i Olga. Tragicky konãí láska
Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in
rodinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e» samy
sebe zo‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe neumûjí 
uÏiteãnû Ïít.  Na jejich stescích a tr˘znivé bez-
mocnosti âechov dokáÏe umûlecky zobrazit ne-
jen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale
i celou etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra do-

dnes uchovává svou Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj,
gradující aÏ k napûtí blíÏící se katastrofy, rámcují
vnitfiní konflikty psychologicky 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 dodá-
vají  mimofiádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘
ráz jedné z nejlépe napsan˘ch her svûtové diva-
delní literatury. ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta
Sedláãková, Ivana VaÀková nebo Vendula
JeÏková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec,
Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka,
Jan Mazák, Jakub Przebinda, Radek Novotn˘,
Pavel Kunert, Eva Jelínková.

Carlo Goldoni: 
POPRASK NA LAGUNù
Existuje jen málo komedií, které dosahují úrovnû
tohoto díla. V‰echna legrace, zábava ãi humor,
jak kdo chce, se ve v‰ech po tomto autorovi ná-
sledujících veselohrách odvíjí od toho, jak geni-
álnû to právû on ukázal v této komedii. A moÏná
jiÏ ani neexistuje nic zábavnûj‰ího, neÏ tato hra.
Roztodivn˘ fietûz roztomil˘ch nevraÏivostí a svá-
rÛ, klevet rozdm˘chávajících v du‰ích jednodu-
ch˘ch rybáfiÛ drama Ïárlivosti... Rozvá‰nûné

hlavy, tupí stráÏci vefiejného pofiádku… Láska
a nenávist  -  dvû nádoby se stejn˘m dnem…
A pfiitom svût poctiv˘ch, prost˘ch a dobrosrdeã-
n˘ch lidiãek, jaké známe z kaÏdodenního Ïivota.
A ten nám pfiiná‰í absurdní, smû‰né, rozum
i smysly  provokující situace, kter˘m nezb˘vá
neÏ se smát, neÏ se vysmát…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Zdenûk Junák nebo Zdenûk âernín, Irena
Konvalinová, Lenka Janíková nebo Tereza ·efr-
nová, Patrik Bofieck˘, Martin Havelka, Erik
Pardus, Jana Glocová, Veronika Poláãková,
Marta Ondráãková, Alan Novotn˘, Luká‰ Hejlík,
Jaroslav Zádûra, Michal Nevûãn˘, Zdenûk Kopp.

H U D E B N Í  S C É N A

Daniel Fikejz, Ivan Huvar, 
Rino Brezina, Petr Gazdík:
BALADA O LÁSCE (SINGOALLA)
Dal‰í pÛvodní hudební dílo pfiipravované pro na-
‰e divadlo nese v podtitulu jméno Ïeny -
Singoalla se jmenuje Ïena, archetyp vûãné mi-
lenky, matky, manÏelky, tvÛrkynû, jejímiÏ nejvy‰-
‰ími hodnotami je láska a vûrnost. Je rovnûÏ lid-
skou podobou slunce, lesa, vûtru nebo jara.
Mimofiádnû silné téma pochází ze ‰védské my-
tologie. Daniel Fikejz jako skladatel má na svém
kontû jiÏ pfies 100 premiér, mj. dvû i pro Mûstské
divadlo Brno (Jak je dÛleÏité míti Filipa a Smutek
slu‰í Elektfie), je autorem ãtyfi muzikálÛ a dvou
baletÛ, jiÏ více neÏ jedno desetiletí spolupracuje
se ‰védsk˘mi umûlci v Teatr Sörmland
v Nyköpingu a odtud zajisté pramení i jeho hlu-
bok˘ zájem o severskou mytologii. Mysticky la-
dûná hudební partitura Balady o lásce, propoju-
jící rock, jazz, klasické i etnické prvky a syrové
písÀové texty, jejichÏ osobitá lyrika souzní s pfií-
rodou a jejími pudov˘mi zákonitostmi, to jsou v˘-
razové prostfiedky k vykreslení podmanivého pfií-
bûhu tragické lásky krásné Singoally a vizionáfi-
sky sm˘‰lejícího Erlanda kdesi v severním krá-
lovství, v nûmÏ vládnou pohan‰tí bohové a kde
se mísí rituály starého a novû nastupujícího vû-
ku. 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Johana
Gazdíková nebo Marta Prokopová, Martin
Havelka nebo Michal ·ebek, Marek Hurák nebo
David Îák, Milan Nûmec nebo Alan Novotn˘ ne-
bo Jakub Uliãník, Eva Jedliãková nebo Pavla
Vitázková, Jana Musilová nebo Zuzana Maurery,
Josef Jurásek, Jifií Hork˘, Kvûtoslava
Ondráková, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi
a dal‰í.

17

HRAJEME
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âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

1.6.
2.6.
3.6.
5.6.
6.6.
9.6.

10.6.
11.6.
12.6.

13.6.
14.6.
15.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
18.6.
19.6.
20.6.

21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

pondûlí A. P. âechov A1 
19.30 Tfii sestry
úter˘ A. P. âechov C2
19.30 Tfii sestry
stfieda A. P. âechov A3
19.30 Tfii sestry
pátek A. P. âechov E5 
19.30 Tfii sestry
sobota A. P. âechov A6 
19.30 Tfii sestry
úter˘ Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
stfieda Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
ãtvrtek A. P. âechov C4
19.30 Tfii sestry
pátek A. P. âechov C5
19.30 Tfii sestry

DOKO¤ÁN PRO HUDEBNÍ DIVADLO - BRNO 2009
sobota Slezské divadlo Opava
16.00 Bratránek z Batávie
nedûle Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû
14.00 Adéla je‰tû neveãefiela
pondûlí JAMU Brno - hraje se v divadelním studiu Marta
15.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb co kdo chce
pondûlí Stepafiská show 
18.00 projectWINGS
úter˘ Badisches Staatstheater Karlsruhe / BRD
17.00 Pimpinone oder Die ungleiche Heirat
stfieda Mestno gledali‰ãe LublaÀ / Slovinsko
16.00 Sugar - Nekateri so za vroãe
ãtvrtek Nová scéna Bratislava / Slovensko
15.00 Franti‰ek z Assisi
ãtvrtek Loutkové divadlo Radost - hraje se v LD Radost
18.00 Jak to dûlají Andûlé aneb Stvofiení svûta
pátek Tû‰ínské divadlo / Scena Polska
15.00 Viva Verdi
sobota V˘chodoãeské divadlo Pardubice
15.00 Chicago

nedûle A. P. âechov D
19.30 Tfii sestry
pondûlí A. P. âechov AB1
19.30 Tfii sestry
úter˘ A. P. âechov A2
19.30 Tfii sestry
stfieda A. P. âechov AB3
19.30 Tfii sestry
ãtvrtek A. P. âechov AB4
19.30 Tfii sestry
pátek A. P. âechov AB5
19.30 Tfii sestry
sobota A. P. âechov AB6
19.30 Tfii sestry
nedûle A. P. âechov E7
19.30 Tfii sestry
pondûlí A. P. âechov E2
19.30 Tfii sestry
úter˘ A. P. âechov AB2
19.30 Tfii sestry

5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.

10.6.
11.6.
12.6.

13.6.
14.6.
14.6.
15.6.
16.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.

21.6.
23.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
27.6.
29.6.
30.6.

pátek D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík vefi. generálka
14.00 Balada o lásce (Singoalla)
sobota D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík     premiéra, P
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
nedûle D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík D/E7
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
pondûlí D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík A1/AB1
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
úter˘ D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík A2/AB2
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
stfieda D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík A3/AB3
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
ãtvrtek D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík A4/AB4
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
pátek D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík A5/AB5
19.30 Balada o lásce (Singoalla)

DOKO¤ÁN PRO HUDEBNÍ DIVADLO - BRNO 2009
sobota Mûstské divadlo Brno A6/AB6
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
nedûle Opera Swing Quartet Karlsruhe / BRD 
17.00 Mischen: is possible - Dvorana divadla
nedûle Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava
20.00 Podskalák
pondûlí Hudební divadlo Karlín
20.00 âardá‰ová princezna
úter˘ Nûmecko-srbské lidové divadlo Budy‰ín / BRD
14.00 Die Zauberflöte - hraje se v LD Radost
úter˘ Divadlo Andreja Bagara Nitra / Slovensko
20.00 Modrá ruÏa
stfieda Mazowiecki teatr muzyczny Operetka Var‰ava / Polsko
20.00 Hrabina Marica 
ãtvrtek Mûstské divadlo Mladá Boleslav
20.00 MuÏi v offsidu
pátek Divadlo J. K. Tyla / PlzeÀ
20.00 ¤ek Zorba
sobota Mûstské divadlo Brno
20.00 Evita

nedûle A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
úter˘ D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík C2/E2
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
stfieda D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
ãtvrtek Koncertní pfiedstavení zakoupeno
11.00 Fantasy Musical Gala
ãtvrtek D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík C4
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
pátek D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík C5/E5
19.30 Balada o lásce (Singoalla)
sobota Koncertní pfiedstavení zakoupeno
20.00 Fantasy Musical Gala
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)

Zájezdy: 5. ãervna hostuje MdB s muzikálem Cikáni jdou do nebe
v KromûfiíÏi, 8. 6. s komedií Charleyova teta v Novém Jiãínû, 9. 6.
s komedií Charleyova teta v Nitfie a 10. 6. s komedií Charleyova te-
ta ve Zvolenu.
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ãtvrtek Thomas Bernhard pfiedpremiéra, A4
19.30 Síla zvyku
pátek Thomas Bernhard vefiejná generálka
14.00 Síla zvyku
pátek Thomas Bernhard pfiedpremiéra, C5
19.30 Síla zvyku
sobota Thomas Bernhard premiéra, P
19.30 Síla zvyku
nedûle Thomas Bernhard premiéra
19.30 Síla zvyku
pondûlí Thomas Bernhard A1
19.30 Síla zvyku
úter˘ Thomas Bernhard A2
19.30 Síla zvyku
stfieda Eduardo Rovner R2009
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Eduardo Rovner X2009
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Thomas Bernhard A6
19.30 Síla zvyku
nedûle Thomas Bernhard D
19.30 Síla zvyku
pondûlí Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ Z2009
19.30 Deník krále
úter˘ Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ T2009
19.30 Deník krále
stfieda Thomas Bernhard A3
19.30 Síla zvyku
ãtvrtek Thomas Bernhard AB4
19.30 Síla zvyku
pátek Thomas Bernhard AB5
19.30 Síla zvyku
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas M2009 
19.30 Charleyova teta

4.9.
5.9.
5.9.
8.9.
9.9.

10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
16.9.
17.9.
18.9.
21.9.

pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón zakoupeno
18.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          PP1
18.00 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg        PPP/P18    
18.00 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)   
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
ãtvrtek J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
pátek J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a zakoupeno
19.00 Svût pln˘ andûlÛ

10.9.
11.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.

Zájezdy: 16., 17., 18. a 19. záfií hostuje MdB s muzikálem Jesus
Christ Superstar v Ko‰icích, 19. záfií s Muzikály z Broadwaye 
v Krnovû a 30. záfií s muzikálem Cikáni jdou do nebe v âeské
Tfiebové.

Erik Pardus
a Zdena Herfortová

v komedii 
Vrátila se jednou v noci,

reÏie: Emil Horváth
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A. L. Webber, T. Rice:  EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ
Superstar se oba autofii pustili do muzikálového
zpracování Ïivotního osudu v˘znamné osobnos-
ti novodob˘ch dûjin, Evy Perón. Evita je manÏel-
kou diktátora Juana Peróna, první dáma
Argentiny v letech 1946–1953 a obdivovaná da-
vy. Proti Evû a Perónovi stojí cynick˘ leviãák Che
(Che Guevara) jako chór o jednom hlasu, jehoÏ
extravagantní dramatickou podobu vytvofiil reÏi-
sér svûtové premiéry v Prince Edward Theatre
v Lond˘nû  roku 1978 Ameriãan Harold Prince.

Tento muzikál  úspû‰nû pouÏívá dva hudební
styly – soft-rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûl-
sk˘mi prvky a ten mistrnû  spojuje s dramaticky
odli‰n˘m moderním hudebním jazykem. Po dí-
lech Jesus Christ  Superstar a Josef a jeho 
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii
Stanislava Mo‰i) uvedeme na Hudební  scénû
také Evitu opût v pfiekladu Michaela Prostû-
jovského jako v pofiadí jiÏ tfietí dílo této snad nej-
úspû‰nûj‰í svûtové autorské muzikálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová,
Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor
Ondfiíãek nebo Karel ·karka, Robert Jícha nebo
Jifií Mach nebo Radek Novotn˘ a dal‰í.

FANTASY MUSICAL GALA
Koncertní pfiedstavení 
Muzikály z Broadwaye zahrnuje hity z více jak
patnácti nejznámûj‰ích svûtov˘ch muzikálÛ
vznikl˘ch v období od druhé poloviny padesá-
t˘ch let po léta devadesátá. Padesátá léta jsou
zastoupena muzikály My Fair Lady a West Side
Story. Mezi kultovními díly let ‰edesát˘ch nechy-
bí Hair, Cabaret, ãi Hello, Dolly! Sedmdesátá
a osmdesátá léta reprezentují pfiedev‰ím muzi-
kály Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, The
Phantom of the Opera, díla Les Misérables
a Miss Saigon, Chicago a A Chorus Line.
Devadesátá léta jsou pak zastoupena muziká-
lem Jekyll&Hyde. Jako pfiídavek koncertu b˘vá
uvádûn Godspell (I Am With You) z pÛvodního
ãeského muzikálu Z. Merty a S. Mo‰i Svût pln˘
andûlÛ. Koncertní pfiedstavení z broadwaysk˘ch
muzikálÛ je plnû kost˘mované a kromû sólistÛ
se v nûm pfiedstaví také zpívající a tanãící com-
pany. V koncertu jsou uvádûny písnû v originální
anglické verzi a jsou doprovázeny filmov˘mi ne-
bo fotografick˘mi projekcemi. Koncertní pfiedsta-

vení Muzikály z Broadwaye slaví od své premié-
ry úspûchy nejen na domácí scénû, ale také
v Evropû. Mûstské divadlo Brno se jím prezento-
valo v Belgii, Dánsku, Chorvatsku, Lucem-
bursku, Nûmecku, Nizozemsku, Portugalsku,
Rakousku, Slovensku, Slovinsku, ·panûlsku
a ·v˘carsku. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Johana Gazdíková, Hana Holi‰ová,
Petr Gazdík, Luká‰ Vlãek a dal‰í.
Spoluúãinkuje sbor, balet a orchestr Mûstského
divadla Brno.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg  
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve ví-
ce neÏ padesáti svûtov˘ch metropolích: od pa-
fiíÏské premiéry v Palais des Sports v roce 1980
(v reÏii Roberta Hosseina) pfies, pro dílo zlomo-
vou, premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre
v roce 1985 (v reÏii Trevora Nunna a Johna
Cairda) a na Broadwayi v roce 1987, kde byl no-
minován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzi-
kál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È,
Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, VídeÀ,
Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallinn ãi Bûlehrad. Jeho proslulost a oblibu
u nej‰ir‰ích vrstev publika má v nejlep‰ím smys-
lu na svûdomí znám˘ britsk˘ producent
Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou
muzikalitu, emocionalitu a literární kvalitu a ne-
chal je pfieloÏit do angliãtiny a znovu zinstru-
mentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného
stejnojmenného románu (1862), na‰el naprosto
adekvátní zpracování v jevi‰tním ztvárnûní,
v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hr-
diny, jeho neúnavného pronásledovatele, poli-
cejního komisafie Javerta, malé osifielé Cosetty,
která najde domov a posléze i lásku studenta
Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏi-
mÛ… To v‰e na pozadí boufilivé doby, kdy v ãer-
venci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády revoluce,
jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové
scény se stfiídají s intimními, láska s nenávistí
a boj s nadûjí v lep‰í svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor
Ondfiíãek nebo Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek,
Markéta Sedláãková nebo Lenka Janíková nebo
Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Jakub
Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Tomá‰
Novotn˘, Johana Gazdíková nebo Hana
Holi‰ová a dal‰í.

HRAJEME
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trnû nemá moÏnost SAD pravidelnû sledovat, zalistujme tímto po-
mûrnû obsáhl˘m, odbornû kompetentním zhodnocením zde.
AlespoÀ enumerativnû si pov‰imnûme, jak je tu – po mimofiádnû
úspû‰ném „hvûzdném“ roku 2007 – zaznamenán právû umûleck˘
pfiínos MdB, aniÏ bychom ov‰em bagatelizovali soubûÏné v˘sled-
ky dal‰ích scén Brna (ND, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo,
Divadlo U stolu, Divadlo Polárka, Ensemble Opera Diversa) a jiÏ-
ní Moravy (Mûstské divadlo Zlín, Slovácké divadlo Uherské
Hradi‰tû), resp. brnûnsk˘ch tvÛrcÛ v souborech jin˘ch mûst nebo
namátkou i b˘val˘ch ãlenÛ MdB.

Jak známo, v‰echny „zlaté medaile“ zÛstaly (na rozdíl od mi-
nul˘ch let) v Praze. V kategorii „Nejlep‰í inscenace roku 2008“ –
stejnû jako ve zmínûné anketû DN – ãtyfii kritiky prvofiadû zaujala
inscenace Tfii mu‰ket˘fii, a to s telegrafick˘m, nadto nejednou re-
dakãnû krácen˘m, argumentaãnû obdobn˘m pochvaln˘m hodno-
cením, napfi.: „promy‰lenû ozvlá‰tÀující stfiihové prolínání“, „ pro-
pojení vkusné zábavnosti s nostalgickou oslavou obûtavého hr-
dinství a vûrného pfiátelství“ atp. Relativnû nejv˘raznûj‰ího „zvidi-
telnûní“ se doãkal v oddíle „MuÏsk˘ hereck˘ v˘kon roku 2008“ se
‰esti hlasy Jan Mazák, a to za roli Jakuba Demla v Derflerovû dra-
matizaci a reÏii prózy Zapomenuté svûtlo v Divadle U stolu. Pro 
ilustraci ocitujme – opût bez uvedení konkrétních jmen – superla-
tivní charakteristiky: „Jedineãnû vyhraná tresÈ spisovatelov˘ch
(vyprávûãov˘ch) noãních mÛr, tuÏeb, hfií‰n˘ch my‰lenek, vnitfiních
zápasÛ, svûdectví chvályhodné Ïivoãi‰nosti pfiekraãující celibátní
relikty katolického duchovenstva“; „Zvládá lítostivé, sebestfiedné
polohy bez ‰petky sentimentality, histriónské v˘levy a v˘pady bez
hysterie. Je v˘smû‰n˘, hnûviv˘, ale i zti‰en˘ a smífien˘, podle
smyslu“; „Bohatou v˘razovou ‰kálou mûnil civilnû zti‰en˘ projev
do polohy sarkastického chechtotu, cholerick˘ch vulgárních v˘pa-
dÛ nebo erotick˘ch pfiedstav, stejnû jako do zjitfien˘ch jobovsk˘ch
v˘ãitek, zoufalé pfiedsmrtné tr˘znû i katarzního vyznání pokory vÛ-
ãi krajinû domova a vûãnosti.“ Za kreace v DUS (WieselÛv ·am-
horodsk˘ proces) jsou uvádûni i Ladislav Koláfi a Viktor Skála
(jmenován rovnûÏ s rolí Dysarta v Shafferovû Equovi). U obdobné
kategorie Ïenské vzbudila pozornost Zdena Herfortová coby
Fanny z Rovnerova dramatu Vrátila se jednou v noci. 

V prestiÏním Ïebfiíãku „Divadlo roku 2008“ obdrÏelo MdB dva
hlasy: „Umûleck˘mi v˘sledky a profesionalitou o generaci pfiedbí-
há ostatní ãeská divadla“; „Ocenûní zaslouÏí vytrvalá a cílevûdo-
má pracovitost tfií zãásti autonomních tûles se ‰piãkov˘mi insce-
nacemi.“ V MdB v˘raznû uspûlo také nûkolik v˘tvarníkÛ – David
Marek i autorka kost˘mÛ Samiha Malehová (Tfii mu‰ket˘fii), Pavel
Borák (Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete) a ‰éf v˘pravy Jaroslav
Milfajt (Snûhurka a sedm trpaslíkÛ). V kategorii „Hudba roku 2008“
dostal dva hlasy Zdenek Merta za partituru pÛvodního muzikálu
Stanislava Mo‰i Peklo („V pátém spoleãném opusu zúroãil bohaté
zku‰enosti z pomezí artistní rockové opery a muzikálu“) a jeden
Karel Cón za skladatelsk˘ podíl na Snûhurce a sedmi trpaslících.
V oddíle „Talent roku 2008“ vedle interpreta Vojtûcha Blahuty hned
tfii respondenty upoutal Michal Isteník (zmínûn˘ i v muÏské herec-
ké kategorii) „jakoÏto ztûlesnitel rytífie d’Artagnana a rovnûÏ pfied-
stavitel fiady dal‰ích rolí v brnûnském souboru Buranteatr“. 
Jak z tohoto moÏná ponûkud suchopárného pfiehledu vypl˘vá, za-
slouÏenû zviditelÀující úspûchy Mûstského divadla Brno v nûkoli-
ka odborn˘ch anketách celostátního rozmûru obãasné pau‰alizu-
jící soudy o údajné „bulvárnosti“ jeho repertoárové nabídky roz-
hodnû nepotvrzují.                                                Vít Závodsk˘
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NEP¤EHLÉDNùTE!

Autor plakátu inscenace hry KEAN IV., akademick˘
architekt, grafik a malífi Du‰an Îdímal v kvûtnu 2009
zemfiel uprostfied tvÛrãí práce ve svém ateliéru.

19. 06. 2009 
– Závûreãn˘ koncert absolventÛ 

dirigentsk˘ch kurzÛ Jifiího Petrdlíka. 
Dvorana MdB, 18:00 hod. 

O. Nedbal: Vinobraní – pfiedehra, 
Polská krev – pfiedehra, 

Fr. Hervé: Mam’zelle Nitouche – pfiedehra

Fr. von Suppé: Krásná Galathea – pfiedehra 

J. Strauss: Cikánsk˘ baron – pfiedehra 

E. Kalmán: âardá‰ová princezna – pfiedehra 

Hrabûnka Marica – pfiedehra 

Na závûr sezony si nenechte ujít slavn˘ muzikál
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
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Z muzikálu
Bídníci,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Jefe, musí‰ na mû zlehka, ale tohle je pomûr-
nû jednoduchá otázka, herectví se v na‰em
rodu zatím neprosadilo - jsem prÛkopníkem.
Táta je technického zamûfiení a soukromû se
stará o osobní bezpeãnost jednotliv˘ch zá-
kazníkÛ (klientÛ), takÏe kdybys potfieboval o-
sobního stráÏce, ví‰, na koho se obrátit (nám
dûvãatÛm v‰ak vÏdy radil, abychom pfiípadné-
ho násilníka jednodu‰e koply do holenû, po-
sléze do rozkroku, vydloubly mu oãi a rychle
utekly). Máma je velmi ‰ikovná byrokratka.
Ani nevím, jak jsem ke vztahu k Thálii pfii‰la,
kdyÏ to trochu zlehãím … jako slep˘ k hous-
lím.
No, housle (herectví) drÏí‰ pevnû v ruce
a slepá nejsi, tak kde pfii‰lo prvotní roz-
hodnutí utéct ke komediantÛm? Naãanãa-
né dûvãátko stálo pfied velk˘m zrcadlem,
a dûlalo na sebe grimasy?
To ani ne, ale pravda je, Ïe podle mamãin˘ch
vzpomínek jsem byla vÏdy na dûtském ma‰-
karním plese stfiedem pozornosti, byÈ jsem
nebyla Ïádn˘ blonìat˘ andílek. 
A povedlo se ti to? Myslí‰, Ïe jsi dobrá he-
reãka?
To pfiece sama nejsem schopna posoudit…
a vÛbec, ty jsi dobr˘ fotograf?
Já jsem o tom pfiesvûdãen, jinak bych to
pfiece nemohl dûlat, i kdyÏ.. to jsi mne do-
stala, no, musím si to je‰tû ujasnit, zatím
jsem to také moc neprom˘‰lel.
Jo? Jo? (znûlo tro‰ku sarkasticky) Myslím, Ïe
jsou okamÏiky, kdy se dafií, kdy je ãlovûk spo-
kojen˘ a pfiesvûdãen˘, Ïe je v‰e v pofiádku,
ale pofiád lze pfiece nûco zlep‰ovat. Myslím si,
Ïe by mûla b˘t v kaÏdém ãlovûku urãitá dáv-
ka nejistoty, ten motivující hybatel, kter˘ jedin-
ci zintenzivní snahu uãit se stále nûãemu no-
vému a pracovat na sobû. Nikdy se nám nic
nemÛÏe jevit jako stoprocentní jistota. A kdyÏ
ano, pak bych si kladla otázku, zda to není
pouh˘ klam. Nevím.  
Jak na sobû pracuje herec?

Mj. se mÛÏe mnoho nauãit sledováním sv˘ch kolegÛ
v branÏi, já tfieba ráda sleduji práci amerického herce
Antonia Banderase nebo Dustina Hofmanna. Kromû na-
‰ich dvou scén  nav‰tûvuji i jiná, dle mého soudu také

dobrá divadla. Chodím i na soukromé hodiny. Nabízí se
kaÏdému nekoneãnû mnoho moÏností.
Co se uãí na soukrom˘ch hodinách?
Na soukrom˘ch hodinách zpûvu?...Já nevím, tak tfie-
ba…zpûv.
Jak se uãí zpûv?
O mne se díky bohu stará paní Hana Málková, emeritní
operní pûvkynû, Ostravaãka, která procestovala mj. ce-
lou republiku, Evropu (dle tehdej‰ích moÏností) a nako-
nec ji získalo Národní divadlo v Brnû. Nyní uãí terapeu-
tickou metodou, fiíká se tomu terapie zpûvem, jejíÏ zá-
kladní princip je velice obdobn˘ se zákonitostmi pohy-
bové terapie…ale o tom nûkdy jindy.
Teì jsem se tedy úplnû ztratil…(Eva v jednodíln˘ch
plavkách je totiÏ opravdu náfiez)
Na tom není nic nepochopitelného, vyrovnáváme a spo-
jujeme jednotlivé „energie“ (kaÏd˘ pedagog si v‰ak da-

VÏdycky jsem mírnû závidûl ÏurnalistÛm. Vezmûme
redaktorku Simonu, je jí sympatick˘ (tfieba, já ne-
vím…) ná‰ herec Luká‰ Vlãek, a tak, na rozdíl od fa-
nynek touÏebnû hledících na pohledného komedian-
ta, ona si muÏe, kterého obdivuje, pozve
na kafe a stráví s ním pfiíjemné odpoled-
ne, je‰tû o tom napí‰e, a kdyÏ pánbÛh dá,
tak dokonce v bance na úãtu… cink cink.
Nûkteré novináfiky se pr˘ takhle údajnû
i ‰Èastnû vdaly, viz paní Kaplická (to jsem
nevybral nejlep‰í pfiíklad). Nebo tfieba
Lubo‰ M. chce si vyfie‰it nûjaké otázky, tak si pozve
Igora Ondfiíãka a mohou rozebrat od teorie relativity
aÏ tfieba po mnohoÏenství v tradiãních islámsk˘ch
spoleãenstvích. JiÏ patnáct let rediguji revue
Dokofián a tuhle moÏnost jsem málokdy vyuÏil. Tak
jsem si fiekl dost, a poãkal si pfied divadlem na jed-
nu z nejvzru‰ivûj‰ích dívek na‰eho souboru Evu
Jedliãkovou. (Obãas se mi v noci zdá, Ïe jdu ráno do
koupelny a u zrcadla si upravuje hfiívu Salma Hayek,
ov‰em ouha! ve vanû se válí Quentin Tarantino,
ov‰em jednu noc zmûna, místo Salmy u zrcadla stá-
la Eva a ve vanû vlci). Tak jsem kolegyni z divadla
pozval na plovárnu (byl to dobr˘ nápad, mistfie
Ebene) a zafiekl jsem se, Ïe otázku mnohoÏenství
v islámsk˘ch spoleãenstvích urãitû probírat nebu-
du. Zaãal jsem nenápadnû a Ïel trochu nudnû.
Eviãko, máte herectví v rodinû? 

RODINNÉ ST¤ÍBRO

EVA
JEDLIâKOVÁ
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sobila jako slzy, tak jsem zvolil
otázku, která, jak jsem doufal,
potû‰í)... Co jsi fiíkala, kdyÏ ses
dozvûdûla, Ïe tû reÏisér obsa-
dil do vdûãné role Heleny
v muzikálu Balada o lásce?
Balada o lásce mne dostala, jed-
ná se o romantick˘ pfiíbûh, muÏ
mezi dvûma Ïenami. Hraji moud-
rou, hodnou a do jisté míry pod-
vádûnou manÏelku Helenu, hlu-
boce vûfiící, vychovanou v duchu
kfiesÈanství, která stojí proti
Singoalle, divoké dívce z „krva-
vého“ rodu. Draãici, která mého
muÏe zcela okouzlí a zmámí. Je
to mj. pfiíbûh o boji mezi divokou-
pohanskou krví a kfiesÈansk˘m
svûtem. Nakonec co si budeme
povídat…dnes velmi aktuální pfií-
bûh. UÏ se tû‰íme na diváky, aÏ
se je pokusíme vtáhnout do toho-
to krutého a zároveÀ tak roman-
tického pfiíbûhu.

Jaké má‰ vlastnû zku‰enosti s muzikálem?
·Èastné…Byla jsem ráda, kdyÏ mne reÏisér Stanislav
Mo‰a obsadil v legendárním muzikálu Bídníci do role
Fantiny. Obrovská studijní v˘zva, ponofiila jsem se do
rozsáhlého románu Viktora Huga, podle kterého je mu-
zikál napsán. Fantina je Ïena s velmi barevn˘m osu-
dem, byÈ je v muzikálové verzi zachycen jen mal˘ úsek
jejího Ïivota. Abych pochopila její podstatu, a tu pak pfie-
nesla i s jejími dal‰ími vnitfiními dramaty na jevi‰tû, mu-
sím znát celou Ïivotní zku‰enost této Ïeny. Jde o vzru-
‰ující vstup do doby dávno minulé, do doby plné násilí
a revoluãních my‰lenek. Není to ale jenom Fantina, co
mi ze souãasného nejen muzikálového repertoáru, kte-
r˘ hraji, dûlá radost. UÏívám si roli Smrti v muzikálu
Malované na skle, také ‰Èastná umírám v náruãí
D’Artagnana (Michala Isteníka) jako Konstance v insce-
naci Tfii mu‰ket˘fii. Inscenaci, ve které geniálnû vyuÏila
reÏisérka Hana Bure‰ová hudbu legendární skupiny
Beatles. A nesmírnû ráda si oblékám kost˘m zavr‰en˘
skvostn˘m kloboukem v inscenaci Slamûn˘ klobouk,
myslím, Ïe jsem v nûm sexy. Kluci, pfiijìte se podívat!
Mrzí mne, Ïe uÏ vedení divadla stáhlo z repertoáru ·u-
mafie na stfie‰e.
ZaÏila jsi nûkdy v Ïivotû nedostatek?
Neustále…nedostatek, to je velmi relativní pojem, ale

nou metodu pojmenovává po svém), laicky fieãeno: ãis-
tíme trubky, vûnujeme se samozfiejmû i technickému
cviãení hlasivek, natahujeme, uvolÀujeme, brousíme
a hoblujeme. 
A je pûvecká dispozice daná uÏ od dûtství, nebo lze
hlasivky upravit podle potfieby?
Myslím si, Ïe rozsah je záleÏitost v podstatû do jisté mí-
ry daná, ale hlasivky jsou sval jako kaÏd˘ jin˘, a tak se
s ním dá pracovat. K tomu úãelu jsou cviãení s paní
Hanou. To je velmi podobná situace jako pfii tanci, po-
kud se zaãne‰ flákat, svalstvo zapomene nûkteré z jiÏ
nauãen˘ch pohybÛ a musí‰ zaãínat úplnû znovu, z toho
plyne: zpívat, zpívat a zpívat. Domnívám se, Ïe to, co
dûlá muzikálového herce atraktivním, neb˘vá mnohdy
záleÏitostí správnû propracované techniky. Ta by ov‰em
mûla b˘t samozfiejmostí kaÏdého.
Tedy dosti zodpovûdná pfiíprava, nechtûla jsi b˘t ra-
dûji tfieba lékafikou?
Já mûla sen, chtûla jsem b˘t baletkou vzná‰ející se pod
zlat˘mi lustry svûtov˘ch divadelních scén.
No to je ale z de‰tû pod okap!
No vidí‰, mÛj první dívãí Ïivotní sen mi na‰tûstí celá ro-
dina rozmluvila, v pokroãilej‰ím vûku bych pr˘ mûla ne-
mocné klouby, velmi „nevdûãné“ povolání. No, nakonec
jsem ráda, Ïe jsem je poslechla, i kdyÏ pfiece jen v sobû
cítím nûco nenaplnûného, asi by bylo
v‰echno jinak, Ïivot by byl jin˘. Jak ji-
nak. Nûkdy se mi je‰tû obãas zamotá
hlava pod kfii‰Èálov˘mi lustry.
KfiiÏovatky, které rozhodnou, jak se 
události budou dále vyvíjet…
Co kdybys dostala v divadle padá-
ka... neprodlouÏili ti smlouvu?
Asi by mû to v první fázi velmi ranilo,
ale nakonec bych tuto událost vníma-
la jako dal‰í velkou Ïivotní zku‰enost
a asi by mû nakopla k dal‰ím krokÛm
a rozhodnutím, musela bych prostû jít
dál. Fuj… bûÏ do háje s takov˘mi 
otázkami.
(Eviãka se odrazila od kraje bazé-
nu a odplavala ode mne hodnû da-
leko, zÛstal jsem radûji na obrubní-
ku bazénu a koupal si jen nohy,
v plavání nejsem Ïádn˘ pfieborník.
Za chvíli se mírnû zad˘chaná vráti-
la, mokré vlasy a v oãích vodu, pÛ-
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V kost˘mu z inscenace Slamûn˘ klobouk

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stano Slovák
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z obecného pohledu zaÏívám nedostatek neustále…
nedostatek lásky, nedostatek humoru, nedostatek po-
chopení… Ov‰em „láska“ i „humor“ jsou velmi obecné
pojmy. To bychom mûli na dlouhou debatu…
Hrozné, to v‰e opravdu zaÏívá‰?
No ano, pofiád... neustále, ale vrátím se k roli Heleny
v Baladû o lásce, ona je vlastnû velmi trpící Ïenou, ti‰e
sná‰í zniãující lásku Erlanda k ìábelské Singoalle.
Erlando po Singoalle hofií nenaplnûnou touhou. Stále
aktuální téma. KaÏd˘ z nás stále po nûãem touÏí, kdyÏ
to nemÛÏeme získat, dost nás to trápí, ale nûkdy se na-
‰e touhy naplní a najednou tfieba zjistíme, Ïe období
touhy bylo Ïivotnûj‰í neÏ samotné naplnûní. Vrátím se,
kdyÏ dovolí‰, k nedostatku (ekonomickému), zatím jsem
ho pfiíli‰ nepocítila, nemûla jsem doposavad Ïádné ob-
rovské v˘daje, vyuÏívala jsem doposud moÏnost podná-
jmu, nosím u sebe vÏdy dost penûz na to, abych si vûci
denní potfieby bez problému uhradila. âasto si ráda
zautrácím, ale také umím b˘t ‰etfiivá. Nedávno mi nûkdo
odcizil batoh s osobními vûcmi, to ãlovûka rozzlobí, jde
o pfiíli‰ osobní zásah do soukromí, ale tak uÏ to chodí.
Nedostatek moÏná pfiijde, kdyÏ se vdám a pofiídíme si
byt ãi domek, tfii dûti: holãiãku, kluka, holãiãku, pak moÏ-
ná pfiijde i okamÏik, kdy budu muset se sv˘m partnerem
zatnout zuby. 
Pojìme od mamonu k lásce, kdyÏ si nafiíká‰ na její
nedostatek, jak to zaãalo? (Eviãka znovu zamífiila
doprostfied bazénu a mû nechala my‰lenkám, jak by
bylo prima, kdyby do bazénu je‰tû pustili ãervené
rybiãky a nevadil by sem tam nûjak˘ leknín, docela
Ïivû jsem si pfiedstavoval, jak pfied Evou, kfiiÏující
kraulem bazén, kapfiíci prchají a lekníny se jí omotá-
vají kolem tûla).
Nevûfiil bys tomu, ale právû pfied nûkolika dny jsem re-
kapitulovala svÛj vztahov˘ Ïivot, ãímÏ myslím mj. ‰ko-
lácké lásky i pfiátelská pouta. A teì vidím, Ïe jsem fiadû
muÏÛ sv˘mi neãiny velmi ublíÏila. VyuÏívám tedy tento
rozhovor k tomu, abych se jim tímto pokornû omluvila za
své jednání.
Do‰lo k dramatÛm?
Ale to zase na‰tûstí ne, chovala jsem se sice hodnû so-
becky, ale nûkdy to jinak nejde, kdyÏ narazí‰ na muÏ-
skou neodbytnost … a vÛbec, jaké ty má‰ s tím zku‰e-
nosti?
Nedávno jsem byl na Broadwayi na muzikálu
Probuzení jara a uvûdomil jsem si, jaké je ‰tûstí,
kdyÏ ãlovûk projde pubertou bez ztrát. Nemám moc
‰Èastné zku‰enosti. Myslím si ale, Ïe problém je
u v˘chovy, pokud rodiãe nev‰típili svému potomku
dostateãnou sebedÛvûru, sebejistotu,  prochází se
tím obdobím daleko bolestnûji. Dostávala jsi nûkdy
od muÏÛ básniãky?

Dostávala a krásné, v‰echny je mám peãlivû
schované, básniãky i dopisy. âasto se v nich
pfiehrabuji a proãítám je.
Byly dobré, byla by to milá kníÏka poezie?
No nevím, po vût‰inou to byly jen takové ‰ko-
lácké r˘movaãky, ale kníÏka doplnûná kres-
bami zaãínajících kum‰t˘fiÛ, moÏná by byla
prima. Nûkteré dopisy jsou opravdu skvost-
né, nádherné zpovûdi dospívajících muÏÛ...
Má‰ nûjaké zku‰enosti s neodbytn˘mi cti-
teli?
Umím fiíct dost, jsem v takto nepfiíjemn˘ch si-
tuacích pfiímá, vûfi mi. Osobní Ïivot je pro
mne velmi svat˘, nemám ráda, kdyÏ nûkdo
zasahuje do mého Ïivota, aniÏ bych jej do nûj
sama pozvala.
UvaÏovala jsi nûkdy o tom b˘t blond˘na
a stfiihnout si Marilyn Monroe (Suger)?
Proã ne, blond jsem je‰tû nebyla?

A kdy bude‰ mít holãiãku, kluka, holãiãku?
Kdykoli, ale neplánuji…fiíká se...chce‰-li Boha nûãím ro-
zesmát, svûfi mu své plány.
Uvûdomil jsem si, Ïe uÏ ji musím propustit, aby se
mi nerozmáãela, to by principál nemûl radost. Vám
doporuãuji pfiijít se podívat na Evu do divadla a ne-
bo si pustit film Roberta Rodrigueze „Od soumraku
do úsvitu“, tam v‰ude duch této krásné dívky je.
Bylo to u bazénu opravdu pfiíjemné setkání, jen jsem
si uvûdomil, Ïe mne ãeká hromada slov, slovíãek
a náznakÛ, které mám nahu‰tûny v magnetofonu,
pfienést na papír, dát jim formu a nalézt to podstat-
né. ¤ada vûcí, které jsme probírali, byla jen takové
tlachání, ale b˘t na plovárnû s Evou Jedliãkovou…
komu se to jen tak po‰tûstí? MoÏná, Mareãku, ale ra-
dûji pfií‰tû zÛstanu u fotoaparátu, tobû písmenka
jdou snadnûji. 

Na plovárnû s Evou jef Kratochvil
fotografiemi doplnili jef Kratochvil a Tino Kratochvil 
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S Jánem Jackuliakem
a Franti‰kem Le‰ovsk˘m
v muzikálu Cabaret,
reÏie: Pavel Fieber

S Petrou 
Jungmanovou

v koncertním 
pfiedstavení

Muzikály 
z Broadwaye,

reÏie: 
Stanislav Mo‰a

DOKORAN cerven 09  26.05.2009 7:47  Stránka 25



OND¤EJ DOUBRAVA: NOBLESA „EVITY“ 
PÒSOBÍ NA BRNO TÍM SPRÁVN¯M ZPÒSOBEM

Leto‰ní muzikálová sezona se dá bez okolku nazvat
obzvlá‰tû v mimopraÏském mûfiítku „sezonou muzikálÛ su-
perlativÛ“. Prakticky ihned po titulu „Les Misérables –
Bídníci“, ve zkou‰kovém období v trvání zhruba pûti t˘dnÛ
soubor Mûstského divadla Brno pfiipravil dal‰í legendární
titul a to „Evitu“ autorské dvojice Andrew Lloyd Webber
a Tim Rice. 

(Vidûno na vefiejné generálce a premiéfie 27. a 28.
bfiezna, obsazení hlavních rolí bylo totoÏné).

Sv˘m zpÛsobem touto premiérou v Mûstském divadle
dovr‰ili jednu trilogii dÛleÏitou pro historii moderního muzi-
kálu. Ano, v‰echna tfii vefiejnû provedená díla t˘mu Lloyd
Webber – Rice se stala zásadními milníky a bez nich by se
dal jeho nynûj‰í v˘voj jen tûÏko pfiedpokládat, vÏdyÈ jsou
dodnes pro mnoho tvÛrcÛ minimálnû nepfiímou inspirací.
Ano, je zde je‰tû jejich prvotina „The Likes Of Us“, z té ale
existuje pouze nová nahrávka z workshopu (testovacího
pfiedstavení) ze Sydmontonu, kde má Lloyd Webber své
sídlo.

Doãkala se téÏ jednoho mimofiádného koncertního
provedení. S opravdovou divadelní inscenací tohoto poãinu
uÏ ale asi poãítat nemÛÏeme. Proto je tu tedy jen trilogie
a „Evita“ je jak˘msi jejím vrcholem. MoÏná by tedy nebylo
od vûci na Hudební scénû uspofiádat mal˘ festival a díla 
uvést za sebou tfieba ve tfiech dnech.

Díky geniálnímu nápadu libretisty Tima Rice je Ïivoto-
pis Evy Perón originálnû vystavûn, ãímÏ se stává zcela pfie-
hledn˘m i srozumiteln˘m pro „náhodné“ diváky, ktefií si o b˘-
valé první dámû Argentiny, hrdince a témûfi svûtici národa,
nebudou hledat Ïádné informace pfiedem (mÛÏete si je do-
plnit v programu), zároveÀ je v nûm hodnû vûcí pfiibarve-
n˘ch ãi smy‰len˘ch, ale k prospûchu vûci. Pevn˘ dramatic-
k˘ oblouk zde za‰tiÈuje Che – vypravûã, kter˘ nás zasvûce-
nû provede Evitin˘m osudem, ostatnû, byl pfii v‰ech dÛleÏi-
t˘ch událostech. Má ale jednu vadu. K této osobû cítí ne-
skuteãn˘ obdiv s je‰tû silnûj‰í nenávistí. V‰e smûfiuje k vzá-
jemn˘m konfrontacím a závûreãnému valãíku na hfibitovû...

Inscenaãní pojetí nûmeckého reÏiséra a scénografa
v jedné osobû Pavla Fiebera je pfiinejmen‰ím zajímavé
a pfii popisování bude snad vypadat i trochu lákavû.
Mimochodem, jedná se skuteãnû o jevi‰tní provedení, pí-
seÀ ze skvûlé filmové adaptace Alana Parkera „You Must
Love Me“ tedy v pfiedstavení nenajdete a doãkáte se i dal-
‰ích zmûn. Dûní je situováno na minimalistickou tmavou
scénu s postranními schodi‰ti a „neviditeln˘mi“ dvefimi,
s v˘razn˘m balkonem, na nûmÏ lid pozoruje ve‰keré jevi‰t-
ní dûní. Je tu úÏasná Lloyd Webberova muzika, navíc cho-
reografie Vladimíra Kloubka je nadmíru energická a efektní,
kost˘my Andrey Kuãerové zase tradiãnû krásné. Hudební
nastudování Karla Albrechta, Jifiího Petrdlíka a Martina
Procházky se sice díky nov˘m aranÏím z Lond˘na trochu
vzpírají pÛvodnímu Ïánrovému oznaãení „rocková opera“,
ale „tematické“ latinsko-americké rytmy mají také mnoho co
fiíci a kolik se za nimi skr˘vá temperamentu!

Zdafiilé je pfiebásnûní Michaela Prostûjovského, aã zní
pro posluchaãe trochu nároãnûji neÏ jiné jeho poãiny.
Zasvûcenci jistû budou chtít srovnávat s praÏsk˘m pfiekla-
dem díla z Divadla Spirála od Jifiího Bryana. Moje ãást re-
cenze porovnávat nebude, praÏskou inscenaci díla jsem
bohuÏel tenkrát nemûl moÏnost vidût a znám pouze úryv-
ky. Vzhledem k minimalismu kulis zaujmou hrátky s light –
designem. Ten pfiispívá k vrcholÛm veãera, kter˘mi jsou
písnû „Buenos Aires“, „The Money Kept Rolling In (And
Out) – Prachy se toãí“ a samozfiejmû „Valãík pro Evitu
a Che“. Naprosto úÏasnû potom funguje mírná interakce
s divákem. Evita tak mÛÏe napfiíklad rozdávat v prvních fia-
dách divákÛm své fotografie. Obrovsk˘m záÏitkem je pak

její poslední rozhlasov˘ projev, kdy jiÏ slabá, na vozíãku,
naposled hovofií ke svému národu. Tím, Ïe se pfii této scé-
nû mírnû rozsvítí v sále, má tento moment neb˘val˘ úãinek,
jste zkrátka jeho souãástí a Eva Perón mluví pfiímo k vám.

Zásadnûj‰í jsou ale pro pfiedstavení nûkteré zajímavé
reÏijní posuny a úpravy. Ten nejvût‰í se t˘ká právû postavy
narátora Che. Dle pÛvodní pfiedstavy Tima Rice je zde
pfiedstaven coby obyãejn˘ ãlovûk z davu, kter˘ celou dobu
poukazuje na chyby ostatních, aristokracie, armády a Evity
zejména. Ve Fieberovû v˘kladu doslova paroduje kaÏd˘ je-
jich krok (zároveÀ tím ale nechtûnû pfiispívá ke „zboÏ‰tûní“
hlavní postavy) a to obãas i v pfiesazích do souãasnosti
(„The Lady’s Got Potential – Ta dáma na to má“). Nûkter˘m
znalcÛm díla by ale urãitá zlehãení mohla pfiipadat pfiíli‰ v˘-
razná, postava tak v pár scénách, napfiíklad pfii „Rainbow
Tour – Duhová jízda“, dostává vût‰í komediální nádech,
neÏ je nutné. U divákÛ ale zajisté sklidí úspûch, moÏná po-
slouÏí i k vût‰í pfiístupnosti.

JelikoÏ se cel˘ dûj toãí kolem hlavních pûti postav, bu-
de zhodnocení v˘konÛ pomûrnû struãné.

KdyÏ se to tak vezme, MdB má obrovskou v˘hodu, Ïe
jest divadlem repertoárov˘m, takÏe se jako hlavní
hvûzdy mohou pravidelnû potkávat s nejzásadnûj-
‰ími charaktery Ïánru. Du‰an Vitázek se tak po-
stupem doby setkal se v‰emi hlavními muÏsk˘mi
rolemi v „trilogii“. Z JeÏí‰e se v dal‰í sezonû stal
Josefem, kter˘ od svého otce dostal úÏasn˘ pest-
robarevn˘ plá‰È, a teì pfiichází na fiadu charakter

nejsloÏitûj‰í – drz˘ prÛvodce dûjem a glosátor Che. Neb˘t
brilantního v˘konu Radky Coufalové, o nûmÏ si povíme ní-
Ïe, asi by to byla doslova jeho oneman show, prakticky ne-
opou‰tí jevi‰tû. Pûvecky je naprosto suverénní, do charak-
teru vpasoval i znaãnou porci nezbytného charismatu
a pfiísnosti. Dobfie se vyrovnal i s v˘‰e zmínûn˘mi reÏijními
posuny postavy, aã s nimi nemusíme úplnû souhlasit, v je-
ho podání vyzní pfiirozenû a samozfiejmû.

Radka Coufalová byla pfied dvûma lety ocenûna
Cenou Thálie za ztvárnûní Vypravûãky taktéÏ v „Josefovi
a jeho úÏasném pestrobarevném plá‰ti“. Nesmírnû tûÏk˘ 
úkol po v‰ech stránkách, jen co je pravda. Evita je úlohou
se srovnatelnou ãi je‰tû vy‰‰í nároãností. Zhostila se jí
s patfiiãnou grácií, navíc dokáÏe oddûlit tfii pfierody postavy:
jak naivní holku z vesnice, tak vypoãítavou kariéristku, ne-
jednající s lidmi právû v rukaviãkách, aÏ po první dámu
Argentiny. A vûfite tomu, aÏ k lidu takto poprvé promluví po
nejslavnûj‰í árii - „Don’t Cry For Me, Argentina“ (balkon li-
du se zmûní v souãást prezidentského paláce), bude vám
bûhat mráz po zádech!

Juan Perón v podání Igora Ondfiíãka nepÛsobí jako
pfiísn˘ diktátor, spí‰e jako vládou unaven˘ hrdina národa se
spoustou zodpovûdnosti, navíc pod tlakem vlastních oficírÛ
a strachu o budoucnost národa. NemÛÏe chybût velmi do-
br˘ pûveck˘ projev.

Divácky vdûãnou roli zpûváka tanga Augustina
Magaldiho – prvního zásadního milence s jeho ‰lágrem
„On This Night of the Thousand Stars – Lásko má, tonem
v záfií hvûzd“ se úchvatnû ujal Jifií Mach.

Poslední dÛleÏitou roliãkou je Perónova milenka, která
by díky nûkolikaminutovému pobytu na jevi‰ti moÏná ani ne-
stála za zmínku. V‰e je ale jinak, neboÈ má k dispozici nád-
hern˘ song „Another Suitcase In Another Hall – Dal‰í kufr
stojí u dvefií“. A Mária Lalková jej interpretuje na jedniãku.

„Evita“ je dal‰í velice vydafienou inscenací se suve-
rénními v˘kony v‰ech zúãastnûn˘ch vãetnû company, 
s originálním v˘kladem tématu a elektrizující atmosférou.
Pro nûkteré diváky by ale mohla b˘t nároãnûj‰í. Nicménû
pokud máte tuto legendu rádi a rozumíte jí, urãitû brnûn-
skou inscenaci oceníte.

Ondfiej Doubrava, Musical.cz, 1. 4. 2009

„EVITA“ - SEZONA MUZIKÁLÒ 
SUPERLATIVÒ POKRAâUJE

„Evita“ - rocková opera slavného skladatele Andrew
Lloyda Webbera se doãkala svého druhého uvedení v âes-
ké republice. Po nastudování v Divadle Spirála v roce 1998
(reÏie Petr Novotn˘) se Evita vrací na ãeské jevi‰tû, tento-

NAPSALI O NÁS
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krát na Hudební scénu Mûstského divadla Brno. Jak v Brnû
dopadla dal‰í premiéra svûtového hitu v této sezonû?

Na jedniãku! Hudba A. L. Webbera je jiÏ témûfi legen-
dární, ústfiední píseÀ „Don’t Cry For Me Argentina“ jiÏ jistû
kaÏd˘ z nás alespoÀ jedinkrát sly‰el, aÈ uÏ v rádiích, na je-
vi‰ti ãi ve známé filmové verzi muzikálu. Evita je pÛvodnû
oznaãována jako rocková opera, v hudebním nastudování
pod taktovkou dirigentÛ MdB se v‰ak rock ponûkud vytrácí
a v dynamick˘ch pasáÏích vût‰inou zÛstávají pouze latin-
skoamericky ladûné rytmy, a to po vzoru nejnovûj‰ího lon-
d˘nského nastudování. Nebojte se, elektrickou kytaru pfie-
ci jen usly‰íte, ale ne v takové mífie, v jaké jsme byli dosud
zvyklí. Za zmínku je‰tû stojí pfiidání v˘razn˘ch bubnÛ, kte-
ré nelze pfieslechnout.

Ti, ktefií peãlivû sledují ná‰ server, vûdí, Ïe pro brnûn-
ské nastudování Evity bylo pouÏito odli‰né pfiebásnûní, a to
od Michaela Prostûjovského (ve Spirále se hrálo s pfiekla-
dem Jifiího Bryana). Mnoho z vás má jistû naposlouchané
praÏské CD, takÏe sly‰et zcela odli‰né texty mÛÏe b˘t po-
nûkud nezvyk, ale Michael Prostûjovsk˘ opût pfiedvedl
skvûlou práci a i pfies nûkteré ménû povedené pasáÏe
(s pfiihlédnutím k pfiekladu Bryana) je ãeské libreto brilantní.

ReÏie a zároveÀ scénografie se ujal Pavel Fieber, kte-
r˘ jiÏ Evitu nastudoval dvakrát - v Dortmundu a Karlsruhe.
Ono to scénické pojetí v tomto pfiípadû s reÏií souvisí. Evita
je totiÏ znaãnû scénicky minimalistická a kromû základního
balkonu se nedoãkáme jak˘chkoliv dal‰ích kulis, vyjma Ïid-
lí, postelí, rakve ap. A právû prázdná scéna nás nutí stále
sledovat herce, které pan Fieber zku‰enû vedl tak, aby do-
kázali vyplnit prázdn˘ prostor na jevi‰ti. A to se podafiilo.

Radka Coufalová v hlavní roli Evy Duarte de Perón
byla famózní, zpoãátku jsem mûl sice mírné obavy, ale bû-
hem prvních scén se do role zcela „dostala“ a pfiedvedla
ohromn˘ v˘kon, a to nejen pûvecky a herecky, ale také ta-
neãnû. Îe bychom tu mûli novou kandidátku na Thálii?
Role glosátora dûje, ironického oponenta Che se na pre-
miéfie s vervou ujal Du‰an Vitázek. Právû na této roli reÏi-
sér nejvíce zapracoval a kaÏd˘ v˘stup  je propracován do
detailu. Spoleãn˘ duet s Evitou „Valãík pro Evitu a Che“ je
pak vrcholnou ukázkou, jak by mûlo vypadat hudební diva-
dlo (alespoÀ v m˘ch oãích).

V dal‰ích pûveck˘ch rolích se pfiedstavili Igor
Ondfiíãek (Juan Domingo Perón), Jifií Mach (Augustín
Magaldi) a Mária Lalková (Perónova milenka). V‰ichni po-
dali skvûlé v˘kony, osobnû bych vyzdvihl právû malou ro-
liãku Márie Lalkové s v˘bornû odzpívanou písní „Dal‰í kufr
stojí u dvefií“. Samozfiejmû je u MdB profesionální poãetná
company, tentokrát je‰tû doplnûna o dûtsk˘ sbor.

Tempo pfiedstavení Ïenou dynamické písnû (jako na-
pfiíklad „Prachy se toãí“ nebo „Ta dáma ve sv˘ch rukou
trumfy má“), u kter˘ch jsem si jiÏ po nûkolikáté v‰iml, jak
skvûl˘ má MdB light design. V kombinaci s Ïivou choreo-
grafií Vladimíra Kloubka se pak tyto scény stávají vrcholem
pfiedstavení (které je mimochodem i s pfiestávkou dlouhé
jen 2 hodiny a 10 minut) a máte chuÈ se pfiidat k tanãícímu
davu na jevi‰ti.

Za zmínku také stojí pár nápadÛ, jako napfiíklad inter-
akce s diváky v pfiedních fiadách, kter˘m Eva rozdává své
fotografie ãi Eva sedící na budovû ‰v˘carské banky. Skvûle
hodící se jsou také kost˘my Andrey Kuãerové. Zajímavá je
opût také broÏurka (program) k muzikálu, která mapuje ne-
jen celou historii muzikálové Evity, ale seznámí nás také
s Ïivotopisy jednotliv˘ch osobností z dûje. Nalezneme v ní
také exkluzivní rozhovor s autorem pÛvodního libreta
Timem Ricem a kompletní ãeské libreto Michaela
Prostûjovského (mÛÏete tak doma s praÏskou nahrávkou
porovnávat jednotlivé texty).

Evita v Mûstském divadle Brno mû opravdu velice
pfiekvapila a pfiedãila v‰echna má oãekávání. Geniální hud-
ba A. L. Webbera s nov˘mi ãesk˘mi texty neztrácí na kva-
litû ani po letech, naopak ji skvûlé v˘kony v‰ech úãinkují-
cích oÏivují. Prázdnou scénu kompenzuje dynamická reÏie,
choreografie a light design. Neváhejte a vydejte se na
Evitu, urãitû nebudete litovat!

(Pavel Ko‰atka, psáno z premiéry 28. 3. 2009),
Musical.cz, 1. 4. 2009

KOâKA, KTERÁ TOHO URVALA NEJVÍC
ReÏisér Zdenûk âernín si hned na zaãátku své insce-

nace Koãka na rozpálené plechové stfie‰e zajistil pozor-
nost dámské ãásti publika dlouhou nudistickou scénou ve
spr‰e. Nechává Luká‰e Hejlíka jako Bricka „odûného“ pou-
ze do ortézy, bûhem dlouhého úvodního Margaretina mo-
nologu smáãet vodou na jinak zcela prázdné scénû.
Maggie Hany Brie‰Èanské ve spodním prádle a podvazko-
vém pásu poté kolem Bricka poskakuje a zcela promy‰le-
nû a smyslnû na nûj dotírá.

Erotickou dráÏdivostí v této inscenaci disponují snad
v‰ichni Pollittovi. Matka Jany Gazdíkové není Ïádná maca-
tá, nevkusnû obleãená jiÏanská mamina, ale elegantní,
mladistvû a velmi udrÏovanû vyhlíÏející dáma. I vypoãítavá
matka pûti dûtí Mae vypadá velmi pfiitaÏlivû; tûhotenstvím,
o nûmÏ mluví, rozhodnû postavu zdeformovanou nemá.
Zkrátka celá rodina pÛsobí na povrch velmi pûknû, ele-
gantnû a uhlazenû. Pod nale‰tûn˘m zevnûj‰kem samo-
zfiejmû nefunguje nic tak, jak by mûlo. Jenom pût protiv-
n˘ch dûtí se nesnaÏí nic zastírat. Nabádány sv˘mi rodiãi
vbûhnou na scénu s pokfiikem vÏdy v pfiesnû naãasova-
ném okamÏiku a ‰tvou zbylé obyvatele domu.

Williamsova hra je tûsnû svázána s reáliemi a ovzdu-
‰ím amerického jihu. Proto není divu, Ïe se dramaturgie
Mûstského divadla Brno odhodlala k razantním ‰krtÛm,
které konflikt vysvobodily z jeho pÛvodního prostfiedí, zo-
becnily a posunuly do souãasnosti. K tomu smûfiuje sv˘m
v˘tvarn˘m fie‰ením i Jan Du‰ek. Nechal scénu témûfi ho-
lou, opro‰tûnou od detailÛ a takfika bez mobilitáfie. Pouze
za mírnû zvednut˘m horizontem tu‰íme pár kfiesílek se
stolkem na terase. Jevi‰ti dominuje záfiivû oranÏová barva
mûkkého koberce, která úãinnû evokuje atmosféru podve-
ãera v zapadajícím slunci a zároveÀ podnûcuje „bojovnou
náladu“ nadcházejícího klíãového zápasu o majetek.

Tento souboj se odehrává úplnû v reÏii Ïen. Alkoholika
Bricka hraje Luká‰ Hejlík jako zcela rezignovaného.
Nechává události kolem sebe nezúãastnûnû plynout, jedi-
n˘ pohyb vyvíjí smûrem k lahvi. Vá‰ní i energií zato pfieky-
puje Margareta Hany Brie‰Èanské; není sice tak v˘raznou
královnou inscenace, jak bychom moÏná ãekali, pfiesto je
ale provokativnû svÛdná, v˘bu‰ná a obdafiená jakousi ta-
jemnou jiskrou. Pavla Vitázková jako Mae pÛsobí ponûkud
chladnû, komisnû, s jistou kfieãovitostí se snaÏí vypadat mi-
le. Pfiesto jí lásku k dûtem uvûfiíme. Nejslab‰í Ïenskou 
osobností je Matka Jany Gazdíkové, která udrÏovan˘m ze-
vnûj‰kem maskuje ub˘vající síly i pozvolnou ztrátu dÛvtipu.
ZdeÀku Junákovi pfiíli‰ nesedne image jiÏanského ranãera,
ale pfiesvûdãivû si uÏívá poslední vzedmutí sil muÏe, kter˘
si myslí, Ïe právû obelstil smrt.

Nejv˘raznûj‰ím posunem, kter˘ mûní vyznûní insce-
nace smûrem k happyendu, je samotn˘ závûr, kdy se Brick
v rozporu s nekompromisnû odmítav˘m postojem v pfiedlo-
ze nechává Margaretou svést. A ona triumfuje jako koãka,
která na té rozpálené stfie‰e vydrÏela nejdéle. 

Markéta Dolníãková, Divadelní noviny 14. 4. 2009

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS ATHOS,
PORTHOS AND ARAMIS

Brnûnstí diváci si uÏ zvykli, Ïe inscenace Hany
Bure‰ové v Mûstském divadle Brno b˘vají vût‰inou drama-
turgicky exkluzivními tituly, které se na ãesk˘ch jevi‰tích
objevily párkrát, nebo jsou dokonce uvedeny úplnû poprvé.
Stejnû tak se jedná vût‰inou o texty závaÏnûj‰ího charak-
teru. Îe poslednû zvolila „kasa‰tyk“, na ãesk˘ch scénách
jiÏ mnohokrát adaptované Dumasovy Tfii mu‰ket˘ry, pak
budí nemalé pfiekvapení. Je‰tû vût‰ím pfiekvapením pro di-
váka ov‰em je, kdyÏ po vstupu do sálu uvidí zanedban˘
pavlaãov˘ dÛm a z nápisÛ na zdi, jako jsou Dubãek!
Kubi‰ová! Kryl!, brzy pochopí, Ïe dûní na scénû bude situ-
ované do konce ‰edesát˘ch let minulého století. Jak uÏ
jsem psala ve svém ãlánku o star‰ích brnûnsk˘ch inscena-
cích reÏisérky a jak stále opakují programové broÏury diva-
dla, Hana Bure‰ová se vût‰inou snaÏí pfiísnû ctít ducha
a styl dané pfiedlohy. Najednou se ov‰em rozhodne pfiesa-
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... Inscenace legendárních BídníkÛ právem aspiruje na 
událost sezony! ... âeká vás velmi siln˘ záÏitek, pfii kte-
rém budete drÏet palce sv˘m oblíben˘m postavám a na-
konec se i pfiidáte k závûreãnému nadûjnému chóru...

Musical.cz
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... VÏdy moudfie vybra-
né v˘razové prostfied-
ky, správné vedení her-
cÛ i „kfioví“. Nápadité 
iluze a zmûny mizan-
scén, dÛraz na v˘klad
obsahu, kter˘ nezastí-
ní forma, a to je ta for-
ma vÏdy nápaditá,
Mo‰ovo divadlo je sku-
teãnû k „dívání“. TakÏe
- pfiijìte se na brnûn-
ské Bídníky podívat.
Urãitû to stojí za to...

Peter Stoliãn˘,
Musical-opereta.cz
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dit idealizovan˘ romantick˘ DumasÛv svût do kulis zapliva-
ného baráku ztvárnûného do tûch nejrealistiãtûj‰ích po-
drobností, jako je rozbitá okenní tabulka poslepovaná izo-
lepou nebo vzkazy na zdech hospody typu: „Indro, ty jsi
vÛl. Indrová.“ Je‰tû pfied zhasnutím v sále uÏ jeden z oby-
vatelÛ domu klepe na dvofie koberce a z hospody v pfiíze-
mí se oz˘vá hlasit˘ hovor, kdyÏ vtom je z ní vyhozen
d’Artagnan v bohatém historickém kost˘mu, následovan˘
stejnû odûn˘mi Rochefortem a Milady. A ze zaplivané ãtyfi-
ky  je najednou zájezdní hostinec v Meungu. Cel˘ v˘jev
zpovzdálí ov‰em sleduje malá Holka odûná v duchu let ‰e-
desát˘ch, která se zjevnû vrátila ze ‰koly.

Posléze zjistíme, Ïe právû Holka, hrající si se sv˘mi
kamarádkami na Dumasovy postavy, umoÏÀuje logické
pfiemostûní mezi obûma epochami – cel˘ pfiíbûh nazíráme
jakoby jejíma oãima, které pfiirozenû pfiesazují obdivované
mu‰ket˘ry do dÛvûrnû znám˘ch v‰ednodenních kulis 
(otázkou pak ov‰em zÛstává, proã Ladislav Lakom˘ ze zá-
znamu místy komentuje dûj, kdyÏ skuteãnou vypravûãkou
je ona malá Holka). A postupnû taky pochopíme, Ïe se
Hanû Bure‰ové vytvofiením rámce Ïivota na praÏské pav-
laãi na sklonku ‰edesát˘ch let paradoxnû podafiilo objevit
klíã k tomu, aby mohla b˘t Dumasovi co nejvûrnûj‰í, a pfii-
tom se nespokojit jen s tradiãním velkoformátov˘m spek-
táklem nutnû ãasto sklouzávajícím k sentimentalitû ãi k˘ãi.
ReÏisérka spolu s dramaturgem a spoludramatizátorem
·tûpánem Otãená‰kem nehodlají Tfii mu‰ket˘ry ani popfiít
v parodii ãi travestii. Dumase jde ov‰em tûÏko nûjak „zu-
mûleãtit“, není v nûm co prohlubovat a upfieme-li mu jeho
sluneãnou jednoduchost a pfiímoãarost, zbude z nûj pra-
málo.

Pfiesto v sobû má román nûco, co bude zfiejmû stále
lákat nové ãtenáfie a inscenátory. Pojmenování pro toto
„nûco“ si vypÛjãíme z ãlánku Patrika Oufiedníka o spfiíznû-
ném textu, Rostandovû Cyranovi z Bergeracu. To, co je pro
ãeskou povahu na Dumasovû textu stále pfiitaÏlivé, je jeho
panache – chochol. Tedy schopnost postav udrÏet si za
kaÏdou cenu formát, nebát se velk˘ch gest a patosu, uÏí-
vat Ïivot aÏ s arogantní bezstarostností a pfiedev‰ím s he-
roickou radostí jíst, pít, milovat i bojovat. A taky témûfi mar-
notratnû poloÏit Ïivot tfieba v honbû za démantov˘mi pfií-
vûsky, aby se ututlalo nûco tak nevzne‰eného a nedÛstoj-
ného, jako je nevûra, byÈ královská. „Teì uÏ z toho jistû ne-
vyváznu. Ale budu-li zabit, padnu alespoÀ rukou mu‰ket˘r-
skou,“ fiíká d’Artagnan Holce hned na konci tfietí scény, kdy
se mu, sotva pfiijel do PafiíÏe, podafiilo v krátkém rozestupu
urazit hned v‰echny tfii mu‰ket˘ry. Právû kvÛli onomu pa-
nache nemohla inscenace pominout tfieba scénu, pro dûj
vcelku postradatelnou, kdy se mu‰ket˘fii pfii obléhání La
Rochelle vsadí, Ïe posnídají na nepfiátelské ba‰tû sv.
Gervaise, aby se tam mohli poradit.

Onen panache má v ãeském prostfiedí ov‰em ãasto
pfiíchuÈ velkohubosti a planého furiantství. Jak ho brát taky
váÏnû na na‰ich jevi‰tích, která se urputnû vyh˘bají pato-
su, na jevi‰tích, kde mÛÏe velmi  jednodu‰e vyznít jen trap-
nû? Není obdivování velkolepého, plakátového hrdinství
mu‰ket˘rÛ ponûkud dûtinské? Nebo pfiinejmen‰ím naivní?

Snad proto se po hrdinství baÏící dûtsk˘ pohled zdá 
ideální pro zprostfiedkování ducha Dumasova textu.
Zabydlení se románu dává ‰anci uniknout ubíjející pfiízem-
nosti Ïivota s nepfiíjemnou domovnicí za zády a záchodem
spoleãn˘m pro celou pavlaã, Ïivota mezi agitaãním stfiedis-
kem a hospodou, kde si sousedÛv Zdenûk neustále opra-
vuje svého fichtla. Navíc je-li to pohled dítûte, které zachy-
tilo nûco z nadûjí a hrdinství PraÏského jara a které se ve
své bezmocnosti musí smifiovat s nastupující normalizaãní
‰edí, a nezb˘vá mu neÏ sledovat, jak nápis Svoboda! stej-
nû jako jména dobov˘ch hrdinÛ na zdi ve dvofie pomalu
blednou.

Spojnice mezi ‰edesát˘mi léty a pfiíbûhem „tfií“ mu‰-
ket˘rÛ je posílena je‰tû v hudební sloÏce, kterou zcela ob-
starávají skladby Beatles. KdyÏ pomineme v‰echny pfiímo-
ãafie se nabízející asociace (Ïe Beatles byli stejnû jako
mu‰ket˘fii ãtyfii, Ïe byli ve své dobû zboÏÀovan˘mi hrdiny,
reprezentovali podobné hodnoty pfiátelství, soudrÏnosti 

a idealismu a nakonec se stejnû jako mu‰ket˘fii roze‰li kaÏ-
d˘ jinam), s Dumasov˘m textem Beatles pojí pfiedev‰ím
bezstarostná, optimistická a temperamentní atmosféra je-
jich hudby, která umí b˘t jindy zase nostalgická a lehce
sentimentální. Situace, kdy se d’Artagnan pfiidá k mu‰ket˘-
rÛm, aby se po jejich boku bil s kardinálov˘mi muÏi v rytmu
Twist And Shout a v níÏ se ‰ermífiské ãíslo náhle zmûní
v taneãní choreografii, pak pÛsobí zcela organicky.

I kdyÏ spojení dvou heterogenních rovin – dûtství
Holky a pfiíbûhu mu‰ket˘rÛ – má svÛj racionální smysl, ni-
jak k sobû neodkazují sloÏit˘mi intelektuálními vazbami
a klíãi, ‰edesátá léta tvofií jen rámec vyprávûní a pomáhají
dotvofiit atmosféru spí‰ pomocí lyrické imprese. Neustálé
plynulé prolínání obou kontrastních rovin pak slouÏí taky
k humornému zcizování a velmi jemnû ironizuje pfiímoãa-
rou dobrodruÏnost textu. Podobnou funkci mají i anglické
texty písní. KdyÏ se poprvé na scénû objeví kardinálovi vo-
jáci, ozve se Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. KdyÏ
Ïárliv˘ d’Artagnan sleduje Konstanci, následnû odhalí, Ïe
ta jen doprovází lorda Buckinghama ke královnû;
Buckingham d’Artagnana vyzve, aby je doprovodil a pfií-
padnû zabil kohokoli, kdo by je stopoval. Zazní Come
Together, z hospody pod pavlaãí se vypotácí „reáln˘“ opilec,
aby si ulevil na dvorku, a d’Artagnan ho vyzve, aby se oto-
ãil, aÈ ho nemusí probodnout zezadu. „Zabit˘“ opilec ov‰em
vzápûtí vstává, jen se podiví nad svou ne‰ikovností, proto-
Ïe si pomoãil kalhoty, a zapadne zpátky do hospody.

Podobné zcizování probíhá i skrze scénografické fie-
‰ení (David Marek), ve‰keré dûní se odehrává na dvorku ãi
pfiilehl˘ch pavlaãích, takÏe zámecká komnata, kde
Buckingham vyznává královnû Annû lásku, je tvofiena jen
za‰l˘m persk˘m kobercem, zapomenut˘m panem
Drahorádem na klepaãi. Stejnû tak ve svém anglickém síd-
le má Buckingham schovan˘ portrét milované Anny za
dvefimi agitaãního stfiediska, které právû pofiádá sbírku na
Biafru. Se scénogfarií pak kontrastují bohaté historické
kost˘my Samihy Maleh, které stejnû jako reÏijní uchopení
nûkter˘ch situací odkazují ke klasick˘m kniÏním ilustracím
k Dumasovu románu od Maurice Leloira. Propojení obou
rovin slouÏí pfiedev‰ím komice, zároveÀ ov‰em stále odka-
zuje k paralelám mezi atmosférou románu a událostmi v Ïi-
votû Holky. Vítûzoslavné zavr‰ení epizody s pfiívûsky, kdy
královna na plese elegantnû pokofií kardinála Richelieu, si
tak Holka zpfiítomÀuje právû v okamÏiku hokejového vítûz-
ství âeskoslovenska nad Ruskem v roce 1969. TakÏe za-
tímco na dvofie probíhá královsk˘ ples, po pavlaãích pobí-
hají nad‰ení sousedi s v˘kfiiky: „Vy nám tanky, my vám
branky!“ apod.

PfiestoÏe vût‰ina adaptací Dumasov˘ch Tfií mu‰ket˘rÛ
vrcholí právû navrácením démantov˘ch pfiívûskÛ královnû,
v Mûstském divadle jimi konãí jen první pÛlka inscenace.
Bure‰ová s Otãená‰kem se rozhodli zpracovat oba díly
Mu‰ket˘rÛ, a cel˘ pfiíbûh tak zavr‰uje stûtí Milady a udûle-
ní dekretu poruãíka mu‰ket˘rÛ d’Artagnanovi.
Dramatizátofii stavûjí pfiíbûh víc epicky neÏ dramaticky
a vûnují se i ãetn˘m dûjov˘m odboãkám, které jsou dÛleÏi-
té spí‰ pro vystihnutí atmosféry neÏ pro samotnou záplet-
ku. Platí to tfieba uÏ pro zmínûnou scénu snídanû na ba‰tû
sv. Gervaise nebo pro Aramisovu náboÏenskou disputaci
s pfiedstaviteli církve. 

Na tom, Ïe divákovi nakonec ani nepfiijde, Ïe insce-
nace trvá tfii a pÛl hodiny, má zásluhu pfiedev‰ím pfiedsta-
vitel hlavní role d’Artagnana Michal Isteník. Isteník pfiitom
typovû neodpovídá pfiedstavû o hrdinném milovníkovi, se
svou podsaditou postavou má mnohem blíÏ k obyãejnému
gaskoÀskému sedlákovi. Tento venkovan s dûtsk˘m snem
stát se královsk˘m mu‰ket˘rem taky pfiichází do PafiíÏe 
s oãima navrch hlavy a není divu, Ïe se mu díky naivní ne-
ohrabanosti podafií urazit hned tfii mu‰ket˘ry témûfi najed-
nou. Isteník se stává pfiirozen˘m motorem inscenace, pro-
toÏe ho neustále Ïene kupfiedu jeho mladická zbrklost spo-
jená s vá‰nivou odvahou a rozhodností, s jakou se bije za
zájmy své milované a její paní. V souladu s reÏijnûdrama-
turgickou koncepcí inscenace je pak IsteníkÛv d’Artagnan
pro Holku spí‰e je‰tû dûtsk˘m snem o správném star‰ím
bráchovi neÏ pubertální milostnou pfiedstavou.
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IsteníkÛv cit pro temporytmus se pojí se schopností
pfiesného pointování a vÛbec jeho dobrá technická vyba-
venost mu pomáhá odvést v d’Artagnanovi velmi barvit˘
v˘kon. Postava se vyvíjí od mladého vyjukaného kluka
pfies mladicky pfiecenûné sebevûdomí ‰lechtice ocenûné-
ho králem, kdyÏ se staví do efektních póz a povy‰uje nad
„obyãejné PafiíÏany“, aÏ po dospûlého muÏe poznamena-
ného ztrátou milenky. IsteníkÛv smysl pro humor, se kter˘m
se nebojí svého lehce barvotiskového hrdinu prÛbûÏnû
„shazovat“, je hlavní devizou jeho v˘konu.

MÛÏeme-li Isteníka nazvat tûlem inscenace, jejím du-
chem je pak Athos Igora Ondfiíãka. Jako uÏ v fiadû pfied-
chozích inscenací nejen Hany Bure‰ové Ondfiíãek ukazuje,
Ïe má smysl pro patos a velké gesto, jako by mu bylo vel-
mi blízké romantické herectví pfiedminulého století. Jeho
vznosné chování s hlub‰ími proudy smutku a nostalgie,
které je spojené se schopností fanfarónsky se propíjet aÏ
na dno svého Ïalu, pfiipomene nejvíce onen zmínûn˘ pa-
nache.

Oba zbylí mu‰ket˘fii jsou pak velmi zdafiil˘mi Ïánrov˘-
mi figurkami. VÏdy elegantní a ponûkud samolib˘ Aramis
Jaroslava Matûjky se nenechává uná‰et svou vá‰ní pro po-
ezii a krásné Ïeny, kdeÏto Porthos Petra ·tûpána neustále
osciluje mezi ospalou pomalostí, zapfiíãinûnou jeho ne-
zkrotnou zálibou v dobrém jídle a pití a vznûtlivou povahou,
která nejde pro ránu daleko.

S dumavskou hrdinskou dikcí, ale také s pomocí pfies-
nû dávkovaného odstupu, jsou tvofieny i vedlej‰í postavy,
aÈ uÏ zh˘ãkan˘ nanicovat˘ král Viktora Skály, prostofiek˘
Planchet Jana Mazáka nebo zamilovan˘ Buckingham
Du‰ana Vitázka, kter˘ je schopen stálé ironizace svého aÏ
plakátového muÏného zjevu. ·koda jen, Ïe je jeho ãe‰tina
poznamenaná v˘razn˘m slovensk˘m pfiízvukem. Jevi‰tní
mluva je ov‰em vÛbec problémem pfiedstavitelÛ vedlej‰ích
rolí, a to nejen hercÛ slovenského pÛvodu.

MuÏskému ansámblu zvolené v˘razové prostfiedky
zfiejmû vyhovují víc neÏ Ïenské ãásti souboru. Hereãky
jsou bezpochyby pÛvabné, ov‰em jako by uÏ nezpracova-
ly druh˘, neustále lehce zcizující plán. Jejich postavy pak
vyznívají ãasto ponûkud jednostrunnû. Konstance Evy
Jedliãkové (kterou bohuÏel neustále zrazuje její nedobfie
posazen˘, nepevn˘ hlas) je prostû jen milou, hodnou dív-
kou, Alena Antalová zase jen elegantní královnou, která se
snaÏí nepodlehnout nemanÏelské lásce, a Milady Pavly
Vitázkové nebezpeãnou intrikánkou. Nûkteré vypjaté scé-
ny hrané bez lehké nadsázky pak mohou pÛsobit mírnû
kfieãovitû aÏ smûsnû jako tfieba záchvat zufiivosti, bûhem
nûhoÏ chce Milady pobodat d’Artagnana, protoÏe odhalil
její vypálenou lilii. Nejlépe pak z Ïensk˘ch postav asi vy-
znívá husiãkovsky naivní Ketty Evelíny Kachlífiové.

S patosem velk˘ch gest pak kontrastuje civilnost
pfiedstavitelÛ druhé dûjové linie, kde dominují hlavnû ne-
snesitelná domovnice Smetáková Evy Jelínkové a pÛvab-
nû maminkovsky starostlivá paní Drahorádová Ireny
Konvalinové. Právû rozpor mezi zvolen˘mi v˘razov˘mi
prostfiedky obou rovin pak vytváfií fiadu úsmûvn˘ch situací
– t˘kajících se tfieba rÛzn˘ch podob lásky, kdyÏ se dole
u klepaãe odehrává exaltovan˘ milostn˘ dialog mezi
Buckinghamen a královnou, kter˘ shora sleduje pokufiující
soused Vondra v trenkách. Vzápûtí na nûj volá manÏelka:
„Táto, nestÛj tam tak rozpafienej, nastydne‰ se!“

Cel˘ loÀsk˘ rok na ãesk˘ch scénách programovû
vznikaly  inscenace tûÏící z letopoãtu s osmiãkou na konci
a snaÏily se reflektovat na‰i moderní historii. Tfii mu‰ket˘fii
v Mûstském divadle jsou pfiedev‰ím dobr˘m a chytr˘m zá-
bavn˘m divadlem, moÏností, jak se vypofiádat s umûlecky
lehce problematickou klasickou látkou. Dalo by se na nû
ov‰em taky dívat jako na velmi subjektivní, lyrizující vzpo-
mínku na rok 1968 a nastupující normalizaci. Stejnû jako se
roze‰li ãtyfii mu‰ket˘fii i Beatles, skonãilo pfiestûhováním do
paneláku s teplou vodou a vlastním záchodem i jedno do-
brodruÏné dûtství a s ním doba plná idealismu.

Jitka ·otkovská, Svût a divadlo ã. 2, 2009

BÍDNÍCI SE NA LIDICKÉ ZABYDLELI 
S ARISTOKRATICKOU VELKORYSOSTÍ

KdyÏ muzikál Bídníci podle stejnojmenného románu
Victora Huga (hudba Claude-Michel Schönberg, libreto
Alain Boublil) praÏskou premiérou 25. ãervna 1992 poprvé
vstoupil na ãeskou pÛdu, jako by v nejednom ohledu za se-
bou vlekl „dûdiãn˘ hfiích“ svûtové premiéry, k níÏ do‰lo
v lond˘nském Barbicanu 8. fiíjna 1985. Odezva pod oãeká-
váním, snad by dokonce bylo lépe z projektu vycouvat.
V britské metropoli ‰el v‰ak producent Cameron
Mackintosh doslova hlavou proti zdi-a nakonec vyhrál.
Praha takové ‰tûstí zdaleka nemûla. Pfiesto relativnû krát-
k˘ Ïivot praÏsk˘ch BídníkÛ byl v na‰ich pomûrech ãinem pi-
on˘rsk˘m, neboÈ  ukázal, jak podobn˘m projektÛm razit ce-
stu.

A tak lze s jistotou fiíci, Ïe Bídníci na‰li jistou stfiechu
nad hlavou a spolehlivé zázemí aÏ teì v jihomoravské me-
tropoli – na Hudební scénû Mûstského divadla Brno. A vy-
uÏili toho ve velkém stylu (prem. 13. a 14. února). Zhruba
tfiíhodinové pfiedstavení odstartovává v allegrovém ‰vihu,
aÏ si fiíkáte, jestli tempo vydrÏí. Ale i to obãasnûj‰í andante
lze brát jako kontrastní prodlevu, jako ãas k nabrání dechu
k novému sprintu.

ReÏisér Stanislav Mo‰a s t˘mem spolupracovníkÛ
(hud. nastud. Jifií Petrdlík, scéna Christoph Weyers, kost˘-
my Andrea Kuãerová, choreografie Vladimír Kloubek) nabí-
zí opulentní podívanou s rychl˘mi zmûnami dûji‰È, takÏe
stále s pfiekvapením zíráte, jak˘ch promûn je scéna schop-
na. Jejich brysknost je v‰ak podmínkou-Bídníci jsou totiÏ
velkou souvislou partiturou, v níÏ nejsou Ïádné pauzy pro
„suchou prózu“. TakÏe v tomto pfiípadû s jistou licencí mÛ-
Ïeme snad i konstatovat, Ïe muzikál zaÈukal na vrátka 
opery.

Sólové party jsou vesmûs alternovány, pod mnoh˘mi
se skr˘vají tfii jména, ba je tu v˘hled i na eventuální ãtvrtou
variantu. Pfiesto jsem pfiesvûdãen, Ïe v˘sledn˘ pozitivní
dojem nebude aÏ zas tak závisl˘ na konkrétní volbû toho ãi
onoho herce, protoÏe Bídníci v prvé fiadû osloví jako v˘sle-
dek skvûlé t˘mové práce. Opût jde o pfiedstavení nabité
mladistvou energií, vitalitou, elánem a dal‰ími obdobn˘mi
synonymy. Ale to je v tomto divadle snad uÏ pravidlem.

Na druhé premiéfie – nestaãil jsem si zacpat u‰i, 
abych nesly‰el, Ïe pfiece jen stála ve stínu své pfiedchÛd-
kynû – byl Jeanem Valjeanem zpoãátku trochu nervózní
hostující Jan JeÏek, Petr ·tûpán s energií sobû vlastní
pfiedstavoval Javerta, Tomá‰ Sagher byl rozko‰n˘m
Thénardierem, Zuzana Maurery jako Madame Thénardier
v‰ak uÏ pfiece jen pfiehrávala. Líbil se Jakub Uliãník jako
Marius, Robert Jícha na barikádû pfiímo hfimûl a Johana
Gazdíková jako Eponine se se sv˘m partem vyrovnala nes-
rovnatelnû lépe neÏ Marta Prokopová coby Cossete, pro
niÏ role byla nad pûvecké síly zejména ve vy‰‰í hlasové
poloze. A to bylo také jediné v˘raznûj‰í manko veãera, kte-
r˘ právem sklidil odezvu aÏ manifestaãní.

Vladimír âech, KAM-pfiíloha ã. 4, 2009

PRACH HVùZDN¯CH MUZIKÁLÒ
Bídníci (1985) a Evita (1978). Dva divadelní hity, které

v posledních tfiech dekádách zhmotnily podobu veleúspû‰-
ného muzikálu, nasadilo po sobû v kratinkém rozestupu
Mûstské divadlo Brno. Obû díla mají napfiíã kontinenty stá-
le miliony fanou‰kÛ. Nemlsá brnûnské publikum pfiíli‰?
Nebude pfiekrmené? A logicky otupûle pfiecpané?

Mûstské divadlo Brno je na‰tûstí rozkroãeno ve své
muzikálové dramaturgii do dvou stran. Cukrátka jako hit hi-
tÛ Jesus Christ Superstar nebo v ãeské premiéfie uvedené
âarodûjky z Eastwicku stfiílí do obecenstva se stejnou ve-
rvou jako autorské vûci.

Na brnûnské hudební scénû, nesoucí v tuzemsku od
otevfiení v roce 2004 stále pfiívlastky nejmodernûj‰í 
a oprávnûnû také nejprogresivnûj‰í, je v‰udypfiítomná am-
bice dûlat autorské divadlo.

Z desítky nov˘ch inscenací uvádûn˘ch v brnûnském
divadle na Lidické ulici je ryze demokraticky vÏdy pût ãino-
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S Jifiím Machem
v muzikálu Bídníci, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S R. Coufalovou, M. Lalkovou, K. Kleãkovou,
J. Gazdíkovou, H. Holi‰ovou a I. VaÀkovou
v Jazz Side Story, reÏie: Petr Gazdík

S Radkem Novotn˘m
v Bídnících,

reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Gazdíkem 
v muzikálu Josef 
a jeho úÏasn˘ 
pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu

âerven˘ a ãern˘,
reÏie: Juraj Deák

S Ivanou Skálovou
a Martinou Severovou 
v muzikálu Bídníci, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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herních a stejnû tolik hudebních. Letm˘ pohled do pfií‰tí se-
zony v˘mluvnû naznaãuje, jak to tady se smûfiováním mu-
zikálové dramaturgie myslí. V nabídce je‰tû do léta figuru-
je dal‰í pÛvodní hudební dílo pfiipravené speciálnû do Brna.
Znám˘ skladatel a hudebník Daniel Fikejz, inspirován se-
verskou mytologií, dodá opus s tajemn˘m názvem
Singoalla. Do stejné kategorie pÛvodních tuzemsk˘ch opu-
sÛ lze pfiifiadit také oprá‰en˘ muzikál ze zdej‰í nejsilnûji za-
stoupené dílny Mo‰a-Merta, která se pfiipomene pooprave-
nou politickou satirou Ptákoviny podle Aristofana.
AbonentÛm hudební scény v‰ak neunikne ani obrázek mu-
zikálového vfiení v zahraniãí. Dramaturgick˘ plán slibuje
deset let star˘ rockov˘ muzikál Mozart!, kter˘ byl poprvé 
uveden ve Vídni a jehoÏ tématika do Brna skvûle zapadne.

Hudební biografii geniálního skladatele doplní moÏná
nejpozoruhodnûj‰í titul nové nabídky. Na listopad je pláno-
váno Procitnutí jara. Druhdy skandální dílo nûmeckého dra-
matika Franka Wedekinda o dospívání, sexu a strnulé mo-
rálce za oceánem pfietavili do libreta a not. Spring
Awakening mûlo off-broadwayskou premiéru v ãervenci ro-
ku 2006 v New Yorku, ale uÏ v prosinci stejného roku pu-
tovalo pfiímo na Broadway. Milujete statistiky prestiÏe?
Procitnutí jara získalo jedenáct nominací na prestiÏní oce-
nûní  TONY, z nichÏ hned osm skuteãnû získalo, napfiíklad
v kategorii za nejlep‰í muzikál, reÏii, hudbu nebo hlavního
protagonistu. Na brnûnsk˘ muzikálov˘ podzim se tedy zfiej-
mû lze skuteãnû tû‰it. Pûtici nov˘ch titulÛ v pomyslné dra-
maturgické kolonce „nesmrteln˘ a neohrateln˘ ‰lágr“ dopl-
ní v˘pravn˘ muzikál Hello, Dolly! Návrat legendy taky spo-
jí s poporodním comebackem Aleny Antalové, milovníci
zlaté klasiky a jevi‰tního umûní pÛvabné trojnásobné ma-
minky mají tedy také zadûláno.

Zpût ale k brnûnskému defilé populárních BídníkÛ.
První titul podle legendárního románu Victora Huga mûl
premiéru v polovinû února a jen o ‰est t˘dnÛ pozdûji ho ná-
sledoval hudební pfiíbûh o manÏelce argentinského diktá-
tora Evû Perónové. ReÏisér tohoto titulu Stanislav Mo‰a to
s velk˘mi plátny a emocemi umí. Nejen pfii zahraniãních
angaÏmá prokázal cit pro organizování dûní na velkém je-
vi‰ti. Po sedmnácti letech od ãeské premiéry, po dvojím
praÏském uvedení a po voln˘ch právech na nynûj‰í tfietí tu-
zemskou inscenaci vsadili v Brnû na velkolepost. ReÏie ví-
ce ãi ménû navíc zdÛrazÀuje hlavní motivy díla, jako jsou
rÛzné podoby lásky: od osobního milostného citu aÏ k vnitfi-
nímu pohofiívání obãansk˘mi ideály revoluce.

Je nabíledni, Ïe tento hfimotn˘ pfiíbûh z barikád se mÛ-
Ïe velmi nenápadnû stoãit do nesnesitelného balení pfie-
slazené romantiky. Nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii hu-
debního divadla má v‰ak ve své brnûnské podobû cit pro
míru patosu i sentimentu. Mo‰ovi k tomu paradoxnû pomá-
há zejména naturalistická v˘prava. Nûmeck˘ scénograf
Christoph Weyers ví, Ïe divácké kouzlo podobné historické
fresky tkví v bezmála realistickém vyvedení dobov˘ch ku-
lis. A tak na jevi‰ti vyroste „skuteãn˘“ kamenolom nebo 
v efektní zkratce „opravdové“ barikády z boufilivého ãer-
vence 1830.

Tato pfiesvûdãivá iluze doby by v‰ak sama o sobû by-
la málo. Mo‰a z tûchto kulis za pomoci fortelného svícení
umí tvofiit aÏ básnické dramatické obrazy. Efektnû umí vy-
uÏít ãi pfieskupovat samotné sólisty, jindy zase poãetn˘
chór. K tomu jako nepominuteln˘ záÏitek pfiidejte v˘teãné
hudební nastudování Jifiího Petrdílka a plnotuãn˘ zvuk vel-
kého tfiiatfiicetiãlenného orchestru. Pro srovnání: hudební
kolorit Evity obstarává osmnáct hudebníkÛ.

UÏ opakovanû byla zmínûna, a bude to platit také o in-
scenaci Evita, pûvecká, herecká i pohybová vyspûlost
a bravura zdej‰ího souboru. V Bídnících jsou nûkteré Ïen-
ské role aÏ ãtyfiikrát alternovány. Není v prostorov˘ch moÏ-
nostech a ani silách recenzenta tuto armádu jednotlivû za-
znamenat. Omezme se tedy paradoxnû na jednu zápÛjãku
z Prahy. Pfii premiéfie zaperlil z pfiedchozích inscenací
BídníkÛ vypÛjãen˘ Jan JeÏek v hlavní roli galejníka Jeana
Valjeana, na jehoÏ hlasovém v˘konu je znát také operní
zku‰enost. Brnûn‰tí Bídníci jsou tfiíhodinová opulentní po-
dívaná. V˘teãnû napsané figury i pfiíbûh a zajímavá muzi-

ka nejsou automatickou zárukou pozitivního v˘sledku.
V Brnû se v‰ak v pfiípadû BídníkÛ dostavil. Mo‰a se tváfií
v tváfi jednomu z nejlep‰ích muzikálÛ svûta osvûdãil, kon-
turoval emoce, figury i dûj a nesklouznul do k˘ãe.

Lubo‰ Mareãek, MF DNES 10. 4. 2009

JAK SE DùLÁ POHÁDKOV¯ MUZIKÁL
Hledat v pohádce o Snûhurce nûco nového bez nová-

torsk˘ch kotrmelcÛ se zdá b˘t jiÏ nemoÏné, pfiíbûh se dá na
divadle více ménû úspû‰nû pfievyprávût. Taková ambice by
v‰ak pro Mûstské divadlo Brno byla pfiíli‰ skromná. Rovnou
se operuje s nelehk˘m zadáním vytvofiit muzikál pro celou
rodinu. A moÏná i to bylo jen odrazov˘m mÛstkem pro tvÛr-
ce ke kreativní smr‰ti a fiadû jedineãn˘ch momentÛ, kvÛli
kter˘m si Snûhurku a sedm trpaslíkÛ nenechejte ujít. Látky
se „po svém“ chopila generaãnû spfiíznûná parta, jmenovi-
tû herec a reÏisér Stano Slovák, dramaturg Jan ·otkovsk˘
a herec Petr ·tûpán, ktefií spoleãnû pracovali jak na libre-
tu, tak ve‰ker˘ch textech k písním, inspirovali se v‰ím, ãím
se jen dalo inspirovat. Jak prvotními literárními verzemi po-
hádky, tak disneyovskou jiÏ klasikou. Jejich autorská kon-
cepce pfiitom vychází ze zdánlivû prostého základu – hu-
morného a ponûkud ironického nadhledu nad notoricky
znám˘m pfiíbûhem. Neodpustí si ani hodnû ãern˘ humor.
Tu se dívají z pohledu dítûte a nabízejí mu neodolatelné
ztotoÏnûní s pohádkov˘mi hrdiny (o varování pfied „dárky“
od cizích osob nemluvû), ale zároveÀ v druhém plánu si u-
Ïívá i dospûlák. Dohromady to dává inteligentní zábavu pro
v‰echny vûkové kategorie a nevzpomínám si, kde by po-
dobná diverzifikace fórÛ ãi situací tak podtrhla rodinn˘ cha-
rakter projektu.

Úspûch brnûnské Snûhurky vychází z toho, Ïe zÛstá-
vá klasickou pohádkou, drÏí se vyprávûcí linky, a pfiesto je
v˘sostnû svá a v mnohém originální. Muzikál strhne publi-
kum také hudbou Karla Cóna. Dala by se charakterizovat
jako eklektická, v nûkter˘ch pasáÏích monumentální, v ji-
n˘ch rozverná, je plná pohody, a dokonce v sobû ukr˘vá
nûkolikero drobn˘ch citací ze znám˘ch muzikálÛ, takÏe se
mÛÏete bavit jejich objevovánim. (Lze napovûdût, Ïe nû-
které se v MdB dokonce hrají.) Trpasliãí kankán (mimocho-
dem pro dûti chytlavû otextovan˘) je ov‰em naplno pfiizna-
n˘ Offenbach. MultiÏánrovost a „zvuk“ tohoto muzikálu by
neznalého diváka moÏná mohly i splést a vést ho k do-
mnûnce, Ïe jde o nûjakou „Broadway“ (nikoli praÏskou). 

Podezírám tvÛrce, Ïe opsali ve‰keré pouãky z uãebni-
ce, jak se má dûlat divadlo pro (dne‰ní) dûti. Tedy kdyby ta-
ková uãebnice existovala. Dûtsk˘ divák je v mnohém spe-
cifick˘m pozorovatelem ãi rovnou hodnotitelem a potfiebu-
je jednoznaãné definice i pfii crazy stylu inscenace. Jeho
percepce dobra a zla vyÏaduje jasné ztotoÏnûní s obûma
rovinami pohádkového svûta. Nesmí tápat.
Reprezentantem zla je pochopitelnû Macecha. KdyÏ se
v celé své sugestivnosti objeví na jevi‰ti a vede první roz-
mluvu s kouzeln˘m zrcadlem, usadí se v dûtské du‰i
strach. Macecha je tak pfiesvûdãivá, Ïe men‰í dítka v hle-
di‰ti div se nerozbreãí. JenÏe to by trojice libretistÛ nesmû-
la mít ‰ibalství v krvi, aby nechala strach v dûtské du‰i 
uhnízdit. OkamÏitû hrÛzostra‰né figufie mocn˘ch kouzel
pfiidávají fiadu komick˘ch znakÛ, ãímÏ se v dûtsk˘ch oãích
stane sice nebezpeãnou, ale ve své podstatû ne‰kodnou
a – srandovní. KaÏd˘ v˘stup Macechy je tak oãekáván
s nad‰ením a mimo to pfiece víme, Ïe Snûhurka, sedm tr-
paslíkÛ a Princ spoleãn˘mi silami zvítûzí. Podobn˘ princip
práce s dûtskou emocí uÏívá reÏisér Stano Slovák i ve scé-
nû „Stra‰ideln˘ les“, s níÏ se uÏ zcela propadáme do svûta
fantazie.

Pfiirozen˘ strach z temnoty a zveliãen˘ch pfiedstav
rychle pfiejde ve zji‰tûní, Ïe temn˘ les Snûhurce pfiece ne-
ublíÏí. Dûjová linka pak pokraãuje seznámením s trpaslíky,
zakletím Myslivce, trojím setkáním naivní Snûhurky s pfie-
vleãenou Macechou a trojí Snûhurãinou „smrtí“, jejím za-
chránûním a nakonec spravedliv˘m potrestáním zla.
Trpaslíci ve Slovákovû inscenaci jsou oãekávatelnû nosite-
li bezelstného a roztomile infantilního humoru. KaÏd˘ den
odcházejí kutat diamanty do dolÛ, drÏí se sv˘ch pÛvabn˘ch
rituálÛ a urãitû sv˘mi kousky dûlají ãest sv˘m jménÛm. Co
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je dÛleÏité pro vyznûní pohádky, táhnou za jeden provaz.
Ale ouha, trpaslíci jsou ponûkud pfierostlí. Do mal˘ch ‰ati-
ãek jsou totiÏ navleãeni ti nejvût‰í habáni ze souboru MdB.
Co se stalo s touto sedmiãlennou suitou, trpasliãí vÛdce
Prófa samozfiejmû objasní (ano, také jsou zakleti
Macechou). Ze strany tvÛrcÛ je to úÏasn˘ fór, kter˘ ne-
spoutanému fiádûní trpaslíkÛ dá je‰tû nûco navíc.

Druh˘m je originální pojetí právû Macechy. Hraje ji
muÏ. NeboÈ dle slov reÏiséra, Ïena by nikdy nebyla tako-
vého zla schopna. Strhující interpretace (Milan Nûmec) jen
potvrdila, jak˘ to byl prozírav˘ tah. Nikoli za úãelem jakési
laciné transvestity show, ale v zájmu gradace komického 
úãinku. Obludnû sebevûdom˘ „Macech“ Milana Nûmce
pod dokonal˘m líãením jakoby v sobû nashromáÏdil v‰ech-
ny moÏné esence úlisnosti, vykutálenosti ãi prostého vzte-
ku, Ïe není tou nejkrásnûj‰í osobou v království. Zejména
scény, kdy v pfiestrojení pfiichází za Snûhurkou, jsou pa-
rádní ukázkou herecké kreativity v oboru „záporák“. Nûmec
s pfiehledem ovládá jevi‰tû tfie‰tûním oãí, poskoky a úsko-
ky, sladk˘mi slovy ãi gesty ukonãen˘mi vztekl˘m vykfiiãní-
kem a v nervní kfieãi div Ïe se do otráveného jablka neza-
kousne sám, tedy sama. Fale‰nost postavy pfied tím obdi-
vuhodnû vykreslí v obrazu „·ál“ skákavou modulací zpûvu.
Jako kdyby chameleon umûl zpívat a mûnil se kaÏd˘m tó-
nem!

Scénografie magickou rukou Jaroslava Milfajta a cho-
reografická hravost Hany Kratochvilové-Josefiové spoleã-
nû rozvíjí pfiedev‰ím fantaskní rovinu pohádkového tématu.
Nejprve nás zavedou na typick˘ disneyovsk˘ zámek,
v nûmÏ dvofiané se „kroutí“ jak v hodinovém strojku nata-
Ïeni na klíãek. Efektní prolog opustíme a „zoomem“ na-
hlédneme do té nejtemnûj‰í komnaty s kouzeln˘m (a zpí-
vajícím) zrcadlem. Dvojhlas muÏského a Ïenského hlasu,
vstupní entrée Macechy a kouzlení se skly a obrazem
Snûhurky vytváfií dal‰í strhující v˘jev.. Pak uÏ se ani nediví-
me, s jakou v˘tvarnou i pohybovou lehkostí tvÛrci nechávají
roztanãit „lesní plody“ v temném lese. Dal‰í „zoom“ divá-
kÛm uÏ pfiedstaví prostor pfied trpasliãí chaloupkou i vzá-
pûtí uvnitfi. Zde je samozfiejmû prostor pro dovádûní trpas-
líkÛ a veselá taneãní ãísla spolu se Snûhurkou. To ov‰em
stále není nic proti choreografickému vrcholu veãera, tím je
závûreãn˘ „deathdance“ Macechy, které trpaslíci nasadili
kouzelné stfievíce, takové, jeÏ ‰patného ãlovûka utancují
k smrti. Milan Nûmec pfiedvede tak strhující pohybovou
klauniádu (kterou navíc senzaãnû „samokomentuje“), Ïe je
divákÛm aÏ líto, kdyÏ na jejím konci zahuãí do zemû.

Zdálo by se, Ïe postavû Snûhurky v této inscenaci ne-
ní dán takov˘ prostor a spí‰e pozornost strhávají postavy
trpaslíkÛ a Macecha. Není tomu tak. Snûhurka dominuje
pÛvabem (zrcadlo zkrátka nelÏe) a je pfiece jen klidnûj‰ím
protipólem crazy dûní na jevi‰ti. Svetlana Slováková nejen
do sebemen‰ího detailu naplní pfiedstavy dûtí o podobû ta-
kové Snûhurky, ale ukáÏe jim pfiesnû ty pocity strachu, kte-
ré dûtem nejsou neznámé, i zrádnost dÛvûfiivosti. V cha-
loupce trpaslíkÛ se u ní samozfiejmû probouzí mnohdy aÏ
nebezpeãná Ïenská pragmatiãnost, ãehoÏ si s pobavením
jistû v‰imnou tatínkové.

Za zmínku stojí také herecké ãi pûvecké v˘kony
Rastislava Gajdo‰e (Myslivec), Ale‰e Slaniny (Princ) a ze
sedmiãky pfierostl˘ch trpaslíkÛ zejména Ladislava Koláfie
(Prófa), Du‰ana Vitázka (Rejpal) nebo Alana Novotného
(·mudla). V Mûstském divadle Brno z otfiepaného syÏetu
pohádky s prvky hororu vznikla mimofiádná podívaná. Není
bez zajímavosti, Ïe s pfiib˘vajícími reprízami ko‰atí o celou
fiadu „hlá‰ek“, které mají velkou ‰anci stát se minimálnû
v Brnû populární. V‰e dobfie dopadlo, tedy aÏ na fakt, Ïe
s dal‰ími dny trpasliãí snídani namísto ‰ikovné Snûhurky 
opût pfiipravuje ·mudla. Tihle trpaslíci problém jistû vyfie‰í:
poãkají si na Karkulku.

Michal Novák, I-divadlo.cz, 16. 4. 2009

Herec Jan Mazák, kter˘ byl za v˘kon v inscenaci
Zapomenuté svûtlo nominován na Cenu Alfréda
Radoka 2008, fiíká v rozhovoru pro brnûnsk˘ deník
Rovnost:
NOMINACE SI VÁÎÍM, POTù·ILA Mù 
I P¤EKVAPILA ZÁROVE≈

Herec Jan Mazák si toho za svoji kariéru vyzkou‰el uÏ
hodnû. ·estnáct let hrál v ostravském Divadle Petra
Bezruãe, ‰est let strávil v Klicperovû divadle v Hradci
Králové a posledních pût sezon je ãlenem Mûstského diva-
dla Brno. Z velkého repertoárového divadla si obãas od-
skoãí do sklepního Divadla U stolu, kde si „stfiihl“ napfiíklad
Banqua v Shakespearovû Macbethovi nebo Jakuba Demla
v Zapomenutém svûtle. A právû titulní role v Demlovû pró-
ze nakonec jedenapadesátiletému herci vynesla i nomina-
ci na prestiÏní ocenûní. Dnes odpoledne se pfii slavnostním
vyhla‰ování Cen Alfréda Radoka v praÏském Divadle
Kolowrat dozví, zda zvítûzil v kategorii MuÏsk˘ hereck˘ v˘-
kon roku 2008.

Jak jste pfiijal nominaci na Cenu Alfréda Radoka?
Potû‰ilo mû to, ale i zároveÀ pfiekvapilo. VÛbec jsem

to neãekal. UÏ mám v Ïivotû nûco za sebou, u divadla jsem
toho zaÏil dost, takÏe to beru s rezervou. Hlava se mnû
z toho rozhodnû nezamotá. Nedûlám si z niãeho moc vû-
du. Na druhou stranu jsem taková trochu ne‰Èastná pova-
ha, aÏ moc zodpovûdn˘ ãlovûk, kterého taková pocta za-
vazuje do budoucna. Na reprízách Zapomenutého svûtla
teì budu urãitû svázanûj‰í pocitem zodpovûdnosti k divá-
kÛm.

S jak˘mi pocity na vyhlá‰ení do Prahy vlastnû pojede-
te?

Beru to tak, Ïe si udûláme s manÏelkou v˘let do
Prahy, podívám se i za sestrou, která tam Ïije.

Jak vidíte svoje ‰ance?
No, moc nadûjnû ne. (smích) VÏdyÈ v nominaci je se

mnou je‰tû Jan Tfiíska! A mám pocit, Ïe kdo z loÀsk˘ch in-
scenací nevidûl praÏské Odcházení a Formanovo
Obludárium, jako by vÛbec nebyl in. Pro mû je pocta uÏ to,
Ïe si vÛbec nûkdo v‰iml mimopraÏské inscenace, na kte-
rou se ve sklepním prostoru vejde na jednotlivé reprízy sot-
va ‰edesátka divákÛ. A pokud moje nominace do budouc-
na pfiinese Divadlu U stolu tfieba vût‰í náv‰tûvnost i na jiné
hry, budu za to rád.

Získal jste uÏ nûkdy nûjakou divadelní cenu?
Ne, nikdy jsem nic takového nevyhrál. Tohle by bylo

poprvé.
Jak˘ máte názor na podobné ankety. Dají se podle

vás herecké v˘kony objektivnû zmûfiit?
To je právû ten problém. Nikdy jsem moc nedal ani na

kritiky a ãetl jsem je hodnû s rezervou. Je to vÏdycky jen
subjektivní pocit autora. A umûní pfiece vyvolává v kaÏdém
nûco jiného.

Jak do‰lo k va‰emu obsazení do inscenace
Zapomenuté svûtlo?

Oslovil mû reÏisér Franti‰ek Derfler a já jsem neváhal
ani na chvilku. Demla jsem sice znal, ale nic jsem od nûho
do té doby neãetl. Zapomenuté svûtlo mû dostalo okamÏi-
tû. Breãel jsem nad tím textem jak malej kluk. A dnes to
hraju moc rád. Pro herce je taková role v˘zva, protoÏe
Deml tam vyjadfiuje samé odtaÏité pocity, sloÏité vnitfiní po-
hnutky.

Zapomenuté svûtlo je uÏ va‰í ãtvrtou spoluprací s br-
nûnsk˘m Divadlem U stolu. Úãinkujete i v inscenacích
Macbeth, Tragická historie o doktoru Faustovi a ·amho-
rodsk˘ proces. Máte rád komorní divadelní prostor?

Moc, vlastnû jsem na tom vyrostl. Je mi to blízké uÏ od
doby, kdy jsem byl ‰estnáct let v angaÏmá v ostravském
Divadle Petra Bezruãe. Tam byl sál asi pro sto dvacet di-
vákÛ. Ale vedle toho mû baví i velké kusy, tfieba na
Hudební scénû Mûstského divadla, kde hrajeme muzikál
Bídníci pro sedm set lidí.

Zkou‰íte teì nûco nového?
Momentálnû ne, ale v této sezonû bych mûl je‰tû

zkou‰et v Mûstském divadle s reÏisérem Mo‰ou âechovo-
vy Tfii sestry.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník 14. 3. 2009
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BALADA O LÁSCE
Nejistá je láska
Jak nekut˘ kÛÀ
Jak dvouleté hfiíbû
Jak loì bez kormidla
Jak lov kulhavého losa 
(volnû ze severské eddické básnû Hávamál-
V˘roky Vysokého,12. stol.)

Soudobá hudební scéna Mûstského divadla
uvádí nov˘ titul s krásn˘m názvem „Balada o lás-
ce“, pÛvodnû nazvan˘ „Singoalla“. M˘tÛ, legend
a balad o lásce vytvofiila lidská historie fiadu a li-

dé si je pfiedávali z generace na generaci, neboÈ
ztûlesÀovaly jejich touhy, pfiedstavy a pfiání v nad-
osobní a nadãasové rovinû, podobnû jako po-
hádky. Singoalla je Ïena pohanské krve, která,
tak jako v‰echny jí podobné, je souãástí pfiírody
a disponuje Ïenskou prasílou a schopnostmi,
které se z dne‰ního pohledu zdají nadpfiirozené.
Erland, její vyvolen˘, náleÏí jiÏ „civilizovanûj‰ímu“
duchu kfiesÈanství, v nûmÏ je vychováván a dle
nûhoÏ také jedná. Pfiíbûhy osudov˘ch milencÛ
(oba mají jiÏ dávno pfiisouzeny jiné Ïivotní part-
nery) jsou vá‰nivé a ãasto kruté, mají vÏdy tra-

gick˘ osten, vÏdy v‰ak v nás zároveÀ zane-
chají prazvlá‰tní pocit nadûje. 

S pÛvodní my‰lenkou uvést tento pod-
maniv˘ seversk˘ pfiíbûh lásky, vá‰nû, zrady,
pomsty a odpu‰tûní (nûkdy z 10. století) na je-
vi‰tû, pfii‰el ‰védsk˘ reÏisér a libretista Rino
Brezina spoleãnû se skladatelem Danielem
Fikejzem. Jako textafie oslovili Ivana
Huvara (vzpomeÀme na jejich Markétu
Lazarovou pfied lety v Mahenovû divadle).
Vzniklo dílo znaãné emotivní pÛsobivosti,
podpofiené písÀov˘mi texty, jejichÏ lyrika
souzní s pfiírodou a jejími pudov˘mi zákoni-
tostmi, a stejnû tak mysticky ladûnou hud-
bou, propojující rock, jazz, klasické i etnické
prvky. Navíc neotfielá divadelnost Balady je
podpofiena dal‰ími spolutvÛrci: Danielem
Dvofiákem jako autorem scény, Sylvou
Hanákovou jako autorkou kost˘mÛ a cho-
reografkou Lucií Holánkovou. Nového 
scénáfie pÛvodního díla a reÏie se ujal Petr
Gazdík.
V ãem bude Balada o lásce divácky nej-
zajímavûj‰í?
Petr Gazdík: Vûfiím, Ïe divák spoleãnû s her-
ci proÏije napínav˘ pfiíbûh lásky ãtyfi lidí, kte-
r˘m kletba ovlivní Ïivot. Pfiíbûh pln˘ oprav-
dov˘ch citÛ a emocí... To bych si pfiál, aby by-
lo na "baladû o lásce" to nejpfiitaÏlivûj‰í!
Vyprávûl jsi, Ïe tvá hudba pro Singoallu
vznikala na kamenn˘ch náhrobcích
VikingÛ…

Daniel Fikejz: Ve ·védsku jsou vikinské ná-
hrobky, na kter˘ch lze pfieãíst i vyrytá jména bo-
jovníkÛ, ale pak je tam v lesích mnoho dal‰ích,
hrubû opracovan˘ch balvanÛ, pomníkÛ z je‰tû
dfiívûj‰ích vûkÛ. Kolem nich jsem ti‰e na‰lapoval
s diktafonem, usedal na nû a nechával se inspi-
rovat. A vûfiím, Ïe mû napadaly úplnû jiné melo-
die, neÏ kdybych sedûl v ÏiÏkovské hospodû ne-
bo na gondole v Benátkách...
Balada o lásce není vyprávûna jen váÏnû, tvá
role se váÏnosti pfiíjemnû vymyká…
Milan Nûmec: Ano. Je to pravda. ·ek, pfiítel

Erlanda, by bez humoru umfiel. A jako hrd˘
zástupce kategorie "Kamarád hlavních rolí“,
s humorem zvládá v‰echno to, co by hlavní
figury nemusely unést. Ale co, kdo, jak
a jestli nûco v na‰í Baladû ustojí nebo neu-
stojí, uÏ se pfiijìte rad‰i pfiesvûdãit na vlast-
ní oãi...

V Baladû o lásce usly‰íte a uvidíte: Johanu
Gazdíkovou, Martu Prokopovou, Máriu Lalko-
vou, Pavlu Vitázkovou, Evu Jedliãkovou,
Du‰ana Vitázka, Jifiího Macha, Martina Havel-
ku, Michala ·ebka, Janu Musilovou, Zuzanu
Maurery, ZdeÀka Junáka, Ladislava Koláfie,
Jakuba Uliãníka, Alana Novotného ad. Hudeb-
nû se na inscenaci podílejí:  Dan Kalousek,
Karel Albrecht, Igor Vavrda a Karel ·karka.  
BALADA O LÁSCE bude poprvé uvedena
v premiéfie 6. ãervna.

Pavlína Hoggard
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Yggdrasil - Strom svûta v srdci vesmíru (vikinská dfievofiez-
ba, 8. stol.)
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VENDULA JEÎKOVÁ. Narodila se 23. 10. 1981 v Moravské Ostravû. Od roku 2002 do roku 2005 studovala ãinoherní herectví na brnûnské JAMU 
v ateliéru Niky Brettschneiderové a Vladimíra Kelbla. V zimním semestru 2004/05 absolvovala stáÏ na lodÏské ‰kole PWSFTiT im Leona Schillera.  

Od 1. 8. 2008 je ãlenkou Mûstského divadla Brno. (Na snímku jefa Kratochvila v kost˘mu ze spolku bláznÛ v komedii Williama Shakespeara Veãer tfiíkrálov˘) 
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Evita je první velkou jevi‰tní pfiíleÏitostí
mladiãké talentované muzikálové he-
reãky Ivany Skálové. Roli nastudovala
po boku sv˘ch skvûl˘ch kolegyÀ Radky
Coufalové a Hany Holi‰ové
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
za pár dnÛ skonãí divadelní sezona a podobnû jako ve v‰ech ‰ko-

lách i v‰echna divadla (vãetnû na‰eho) zahájí tzv. divadelní prázdniny.
JiÏ nûkolik let se v‰ak v na‰em pfiípadû stává tento ãasoprostor pfiíleÏi-
tostí k exportu ãeského – brnûnského umûní do svûta. MoÏná je právû
nyní vhodn˘ moment krátce pfiipomenout, jak k tomu do‰lo a jak to stá-
le aÏ do dne‰ních dnÛ probíhá.

Psal se rok 1991 (12. záfií) a my jsme na Ïádost nûmeck˘ch part-
nerÛ pfiipravili ná‰ muzikál (Z. Merta, S. Mo‰a) „Sny svatojánsk˘ch no-
cí“ nejprve v nûmeckém jazyce, aby byl teprve po dvou dnech uveden
i v na‰í matefi‰tinû. 

Bylo to pro mnohé z nás divné, ale… byla to podmínka, byl to za-
ãátek na‰ich „spanil˘ch jízd“ po Evropû. Nejdále z âeské republiky jsme
zatím hráli na ostrovech, které jsem do té doby znal pouze ze zpráv
o poãasí – na Azorech. Nejãastûji pak hrajeme v Nûmecku, ale taky ve
·v˘carsku, Holandsku, Dánsku, ·panûlsku, Portugalsku… vlastnû bude
v˘hodnûj‰í napsat, Ïe jsme zatím nehráli z evropsk˘ch zemí jen na
Islandu. Inscenaci West Side Story jsme hráli v Düsseldorfu v hale pro
deset tisíc divákÛ, ale stejnou inscenaci i v hotelovém divadle pro dvû
stû divákÛ v Garnisch-Partenkirchenu a nejvíce divákÛ (25.000) pfii jedi-
ném veãeru nás s koncertní verzí West Side Story vidûlo v rakouském
Villachu na pontonovém jevi‰ti postaveném na hladinû fieky. Vlastnû ne-
mám spoãítáno, kolikrát celkem jsme od poãátku devadesát˘ch let v za-
hraniãí hostovali, ale jedná se o sto, aÏ sto padesát pfiedstavení roãnû.
Na poãátku devadesát˘ch let jsme byli v‰ude vítáni s úsmûvem a na-
d‰ením, stejnû jako dal‰í kolegové z b˘valého v˘chodního bloku. Ov‰em
samozfiejmû, Ïe se na‰la celá fiada rÛzn˘ch „vykukÛ“, ktefií kazili dobrou
povûst umûlcÛ z tûchto zemí. Napfi. mi jeden z pofiadatelÛ na severu
Nûmecka vyprávûl historku o jednom dûtském rumunském sboru, kter˘
pfiijel s pfienosn˘m, ‰patnû hrajícím magnetofonem, na kterém byly na
kazetû nahrány ony sbory, které ty chudinky dûti nejenomÏe neumûly
ani zpívat, ani je dokonce neznaly zpamûti! 

Na‰e drobné chyby ve v˘slovnosti (pfiedev‰ím nûmãiny, angliãtiny
a ‰panûl‰tiny) pfiestaly b˘t na konci devadesát˘ch let s úsmûvem pfie-
hlíÏeny a my jsme museli najmout pfiísné jazykové lektory, abychom
v rostoucí konkurenci za sniÏujícího se zájmu rÛzn˘ch pofiadatelÛ obstá-
li. V souãasnosti jsme jedním z mála divadel, která jsou na západním di-
vadelním trhu vnímána jako umûlecká instituce schopná pfiedvést tu nej-
vy‰‰í kvalitu a která získává opakovanû nabídky k dal‰í spolupráci. Ale
zájem o na‰e vystoupení se v posledních letech zaãíná oz˘vat i z v˘-
chodních zemí. Naposledy jsme s ohromn˘m úspûchem hostovali na
festivalu operetních souborÛ v Bukure‰ti. 

Samozfiejmû, Ïe je pro nás hostování v zahraniãí pfiedev‰ím pfiínos-
né v oblasti finanãní, av‰ak to mnohem podstatnûj‰í se odehrálo s úrov-
ní na‰ich interpretÛ. KdyÏ jsme odjíÏdûli poprvé, tfiásli se hrÛzou v oãe-
kávání, jak uspûjí ve srovnání s profesionály, ktefií se hudebním divadlem
zab˘vají celé generace. Ale postupnû zjistili, Ïe se nejenom s nimi mo-
hou hrdû srovnávat, ale Ïe nûktefií z nich (dnes Petr Gazdík, Du‰an
Vitázek, Stano Slovák, Igor Ondfiíãek, Ivana VaÀková, Alena Antalová,
Radka Coufalová a mnoho dal‰ích) pfievy‰ují i celou fiadu kolegÛ z ta-
kov˘ch mûst, jak˘mi jsou Lond˘n a New York.  I to je jeden z dÛvodÛ,
proã stále ãastûji zajíÏdûjí diváci ze zahraniãí na na‰e pfiedstavení
i k nám do Brna – do Mûstského divadla na Lidickou. 

Dovolte, abych Vám za v‰echny kolegy z na‰eho divadla popfiál
krásné, sluneãné i klidné letní dny pfii Va‰í zaslouÏené prázdninové do-
volené! AÏ budete na sv˘ch prázdninov˘ch cestách Evropou projíÏdût,
ãi nav‰tûvovat rÛzná mûsta, vûzte, Ïe v mnoh˘ch z nich Va‰e divadlo jiÏ
hrálo a v mnoh˘ch i opakovanû sklízelo ovace vstoje. Nemáme se za co
pfied Evropou (alespoÀ v této oblasti) proã stydût.

A po prázdninách? Tû‰íme se na shledanou s Vámi v na‰em –
Va‰em divadle! UÏ nyní pfiipravujeme dal‰í nové
inscenace…

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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