
konãí dal‰í divadelní sezóna, ov‰em jenom v na‰ich zastfie‰en˘ch budovách. JiÏ potfietí se na-
‰e divadlo s poãátkem Ïhavého léta pfiestûhuje do nádherného prostfiedí Biskupského dvora, kde
se budeme oddávat svátkÛm divadla pod ‰ir˘m nebem, tentokrát spoleãnû s v˘pravnou historic-
kou inscenací Baron Trenck tfií mlad˘ch autorÛ Stanislava Slováka, Jana ·otkovského a Petra
·tûpána. Srdeãnû vás zveme na dobrodruÏn˘ pfiíbûh o cti, lásce, válce, lsti a krutosti i o té dûvce
ze v‰ech nejvût‰í – o ‰pinavé politice. O té politice, která má zvelebovat, zklidÀovat, umravÀovat,
chránit a rozjasÀovat, a pfiitom je to právû politika, to odvûké zfiídlo hádanice o barvu slepiãího
pefií, kvÛli které se odehrálo na 90 % v‰ech válek v té na‰í smutnû trapné lidské historii! Ano, na
prv˘ pohled se zdá, Ïe je to pro my‰lenku – pro ideu… ov‰em my v‰ichni pfiece dobfie víme, Ïe
Ïádná idea je‰tû nikdy nikoho nezabila.

To lidé, ktefií se ve jménu ideálu snaÏí manipulovat jin˘mi lidmi, a to hlavnû a pfiedev‰ím 
ve svÛj prospûch, to jsou ti konkrétní viníci na‰ich strastí. Jakmile zaãne kter˘koli prosazovatel
jakékoliv ideje zastávat a následnû ‰ífiit svou absolutní pravdu, stane se jeho my‰lenka, aÈ je ja-
kákoli, zloãinnou, neboÈ – a to je, bohuÏel, jedna z na‰ich základních lidsk˘ch vlastností – zaãne
ji tento „svat˘“ jedinec vnucovat v‰em ostatním. Napfiíklad kfiesÈanství se svou láskou k bliÏnímu
je krásnû nádherná idea, av‰ak prosazování kfiesÈanství stálo na‰i lidskou spoleãnost mnohem ví-
ce ÏivotÛ neÏ spousta jin˘ch teorií, jeÏ byly uÏ tfieba samy od sebe podezfielé, ãi pfiímo zvrácené.
Vinu za milióny mrtv˘ch v‰ak nesou právû oni fundamentální nositelé napfi. kfiesÈanské víry, ni-
kdy ne napfi. kfiesÈanství jako idea. Idea, jak víme, je‰tû nikdy nikomu neublíÏila. Zabíjí tupá sna-
ha o prosazení se s tou svou jedinou pravdou, zabíjí prokletá lidská povûra o tom, Ïe se dá v‰echno
spoãítat a ten, kdo neodpovídá vzorcÛm aktuální vût‰iny, musí obvykle z kola ven. Staré známé:
„Kdo nejde s námi, jde proti nám – ãili – kdo nejde se mnou, jde proti mnû“, vedlo lidstvo 
k ukamenování, ukfiiÏování, pak k upálení, ke gilotinû, k plynu, provazu, zákazu, dehonestaci…

Ano, ná‰ svût vÛbec není a nikdy nebyl laskav˘. I kdyÏ by mohl, i kdyÏ by mûl. Zaãnou prázd-
niny, zaãne to pravé léto a s ním nastoupí ona pro mnohé vÏitá a hrozná tzv. okurková sezóna. To
jako Ïe se nic nedûje: Ïádné zloãiny, skandály, Ïádné to „otevfiené a krvavé maso“, po kterém 
údajnû „dav“ tolik baÏí. A baÏí po nûm vskutku? Nebo je to jenom hra mediálních kormidelníkÛ
s chutí co nejvíce se prodat, a tedy co nejvíce vydûlat... Není to náhodou taky jist˘ typ ideologie,
která spoãívá v pfiesvûdãení, Ïe je nutno podporovat ne‰Èastné voyerství pasivních ãlenÛ na‰eho
svûta, krmících se na bídû jejich tzv. populárních bliÏních? Ty do umrtvení se opakující zaruãené
zprávy o tom, Ïe se ten nûkdo jenom trochu více znám˘, (pfiedstavte si), nûkde nûjak nûco… 

Okurková sezóna je pro tento typ novodob˘ch tvÛrcÛ ideologie, tûch, ktefií si osobují dûlit na
správné a ‰patné, ãirou tragédií. Celebrity zmizí! Okurková sezóna, která pro mû, pro mé blízké
a pro fiadu m˘ch pfiátel pfiiná‰í prost˘ pocit, Ïe si mÛÏeme odpoãinout, Ïe mÛÏeme uÏívat neob-
vyklého – to jsou jednodu‰e prázdniny, léto. Nenechejme si to zkazit ani tûmi, ktefií na nás hulá-
kají, Ïe jenom ta jejich pravda je ta opravdová (známe ty konce), nebo tûmi, ktefií pokfiikují, Ïe
normální Ïivot je nudn˘. Ná‰ v‰ední Ïivot je nádhern˘! 

Na poãátku léta, v ãervenci, pro vás budeme hrát na Biskupském dvofie o tom, jak je ná‰ svût
krásnû komplikovan˘. Pfiijìte si to uÏít, beze strachu, Ïe by vámi chtûl kdokoliv jakkoliv mani-
pulovat. Jsme svobodní lidé – uÏívejme si jak krásného léta, tak i dobrého divadla!

Na shledanou na Biskupském dvofie a pak zase po krásném létû pod stfiechami va‰ich dvou
scén Mûstského divadla Brno se s vámi za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Městské divadlo Brno

Ředitel:
Stanislav Moša

Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301

Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:

jef Kratochvil
Tisková mluvčí:

Lenka Pazourková
Grafická úprava:

Petr Hloušek
Lidická 16, 602 00 Brno

Periodikum registrováno 
pod číslem MK ČR E 12150

175. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 20. 5. 2012

Náklad 7 000 ks
Titulní strana: 

Kostýmní návrh
Zuzana Štefunková –

Rusínová

Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,

Červen
2012
cena 15,- kč

Mediální Partneři 

Stejnû jako v loÀsk˘ch letech jsme pro vás i le-
tos v létû pfiipravili jedineãn˘ a neobvykl˘ pro-
Ïitek z divadla. SvûÏí letní vzduch, hvûzdné ne-
be a romantická zákoutí Biskupského dvora,
nad nímÏ se majestátnû tyãí vûÏe Petrova.
Neobyãejná atmosféra dodá záÏitku z divadel-
ního pfiedstavení ãarovn˘ nádech. Letos se mÛ-
Ïete tû‰it na legendární komedii Zkrocení zlé
Ïeny, muzikálovou baladu Koloãava ãi zcela no-
vou historickou inscenaci Baron Trenck!
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LENKA 
JENÍKOVÁ

23. 6. – 8. 7. na
Biskupském dvofie

Divadlo 
pod ‰ir˘m 
nebem!
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Pro fotografii na plakát jsme pouÏili kost˘m z fundusu,
ale na premiéfie jiÏ Petr ·tûpán v roli barona Trencka za-
záfií v nové uniformû.

Nebyla to lehká práce vytvofiit neohroÏeného hrdinu, Petr
Hlou‰ek se pfii práci na vlajícím plá‰ti barona opravdu ne-
nudil.

Eli‰ka Ondráãková a Zuzana Rusek mûly co dûlat, aby
vytvofiily dÛvûryhodnou pfiedstavu Marie Terezie.

Jifiíci Machovi vám mávají z balkonu italské Mantovy 
(Tfii v tom).

Nakoukl jsem do kukanû Michala Nevûãného, kter˘ to za
oponou v‰e fiídí.

Krist˘nka Ga‰peráková zvesela oslavila v divadelním klu-
bu v kruhu pfiátel narozeniny. 

Hymnou v podání Jakuba Uliãníka a Luká‰e Vlãka zaãal
galaveãer âeského volejbalu.

Sklenûné so‰ky (Moser) pro ocenûné na podium pfiiná‰eli
Michal Matûj s Denisou.

Humor obstarala populární blond˘na Iva Pazderková. Spoleãn˘ snímek ocenûn˘ch volejbalistÛ a jejich trenérÛ. Na zku‰ebnû 3 reÏisér Stanislav Mo‰a piluje muzikál
Pokrevní bratfii – na snímku Andrea Bfiezinová, Hana
Holi‰ová a Jakub Przebinda.

Du‰an Vitázek a Jifií Mach v jedné z nepouÏit˘ch verzí fo-
tografie pro pfiipravovan˘ muzikál Pokrevní bratfii.

Pokrevní bratfii: Hana Holi‰ová a Ale‰ Slanina. TvÛrãí t˘m muzikálu Pokrevní bratfii: Petr Gazdík, PeÀa
Kratochvilová a Stanislav Mo‰a.

Pokrevní bratfii: Andrea Bfiezinová v náruãí Martina
KfiíÏky. 
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Mezi pfiedávajícími byl i místopfiedseda senátu pan
Pfiemysl Sobotka.

Jaroslav Vostrý

Režie Antonín Procházka

Činoherní scéna 28. a 29. dUBna 2012
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Partneři divadla

Arthur Rimbaud

Vzru‰ení

Za modr˘ch veãerÛ si vyjdu po pû‰inû,
lechtán obilím, se brouzdat svûÏí trávou:
a zasnûn ucítím, jak vítr na m˘tinû

mi bude krouÏit nad rozcuchanou hlavou!

Ni slova nefieknu a nepomyslím na nic.
V‰ak budu mít du‰i lásce otevfienou,

jak cikán pÛjdu dlouho, dlouho podél hranic,
v nemírné Pfiírodû – ‰Èasten s ní jak s Ïenou.

/pfieloÏil Vítûzslav Nezval/

„... to, co oznaãujeme jako skuteãnost, 
není zde a není skuteãné, 

dokud se to nestane skuteãností 
v podobû umûní. Umûní tedy nikdy 

nepodává v˘povûì o skuteãnosti, je samo
jedinou skuteãností, která existuje!“

Gerhard Richter (nar. 1932), 
nûmeck˘ malífi 
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Jaroslav Vostrý

Režie Antonín Procházka
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Premiéra na činoherní scéně28. - 29.  dubna 2012
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v oslnění

Jiří mach
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Jde z role do role, muzikál stíhá ãinohru,
váÏné kusy vyvaÏují komedie… I proto se pr-
vomájov˘ rozhovor s Jifiím Machem toãil
kolem protikladÛ. Ale taky kolem jeho dûtí
a rodiny vÛbec. Ta totiÏ evidentnû zaujímá
v Ïivotû tohoto mladého herce nejdÛleÏitûj‰í
místo. 

Stylizované historické drama Cid, a za pár
t˘dnÛ commedia dell'arte Tfii v tom, kde si
s trochou nadsázky utíráte nos Ïidlí… Je pro
herce lep‰í, kdyÏ je plus minus v jedné ‰ka-
tulce, nebo stfiídá postavy z obou pólÛ?
Oidipus, MojÏí‰, Cid… máte pravdu, jsou to
samá dramata. Urãitû jsem ale rád, Ïe jsem si
koneãnû teì zahrál v komedii. Pfiedtím jsem
vlastnû naskoãil uÏ do hotové My Fair Lady
a trochu jsem si zablbnul vChicagu. Spí‰ jsem
v‰ak dostával ty váÏnûj‰í, a to mám komedie
rád…

Vy sám nûjak˘ typ rolí upfiednostÀujete?
Asi ne, myslím, Ïe je mi to jedno, jestli jde 
o postavu tragickou nebo komickou. Na
druhé stranû – pfied pár dny jsem mûl premi-
éru Tfií v tom, pak Cida, pak Ptákoviny,
Oidipa, Cida, Colloreda v Mozartovi! – pût
rolí zhruba bûhem t˘dne, to je dobr˘ rozptyl
:-). Ale váÏnû, mne taková pestrost baví.
Nemám dokonce ani Ïádnou vysnûnou roli,
i kdyÏ, abych byl upfiímn˘, kromû jedné, ale
tu bych si chtûl zahrát aÏ budu star˘ a radûji
nefieknu kterou, abych to nezakfiiknul. 
Aby tûch protikladÛ nebylo málo, vystudo-
val jste muzikál, pfiesto se teì zdá, Ïe v po-
slední dobû hrajete hlavnû v ãinohfie. Nevadí
vám to?
Co na to fiíct…Posledním muzikálem byl pro
mne Jekyll a Hyde, teì mne ale zase ãekají
Pokrevní bratfii. A mezitím samé ãinohry.
Vût‰ina kolegÛ z muzikálu dûlá v ãinohfie 
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a skoro v‰ichni, co  umí zpívat, se mihnou
zase v muzikálu. Tady v divadle se to uÏ tak
nedûlí. V‰echno se dá zúroãit. Mnû to vyho-
vuje a navíc ãas tak letí, Ïe vlastnû ani nemám
ãas uvaÏovat, jestli bych radûji to nebo ono.
V‰echno jsou to pro mne vynikající a cenné
zku‰enosti. 
Co protiklady v Ïivotû? Zkusme to: motorky,
nebo auta?
Mám rád auta a mou vysnûnou znaãkou je
Volvo. Ale od patnácti let mám simsona, kte-
rého jsem si koupil za první v˘platu a pofiád
si pamatuji, jaké to bylo, kdyÏ jsem na nûho
poprvé sednul, jak jsem byl vzru‰en˘ – mohl
jsem kamkoliv, jel jsem na Pálavu, projel si ji,
cítil obrovsk˘ pocit svobody a od té doby
dobfie chápu v‰echny hrdiny slavn˘ch road
movies… MoÏná, aÏ budeme star‰í, pofiídíme
si s Ïenou (hereãka MdB Radka Coufalová)
nûco pohodlného, tfieba choppera a budou 
z nás motorkáfii. 

Noc, ãi den?
Nevím. 
¤ízek, nebo radûji dort se ‰lehaãkou?
Dort. (Trochu se zasní) Anebo fiízek a hned
po nûm sachr.
Samota, nebo pfiátelé?
(Pfiem˘‰lí)… a já jsem spoleãensk˘ typ, takÏe
pfiátelé. Ale nûkdy zase… ono je to jak kdy.
Ale teì zrovna pfiátelé. 
Rozhodujete se snadno?
Ne. Existují sice i jednoznaãné volby, ale ob-
vykle se rozhoduji obtíÏnû a dlouho, váhám. 
Tak naposledy: Pivo, nebo víno?
Urãitû víno. 
Pfiiznávám, to jsem pfiedpokládala. Z na-
‰eho posledního rozhovoru vím, Ïe pocházíte
z  PodluÏí, máte rodinn˘ vinohrad a Ïe vá‰
tatínek dûlá víno. Tak jak˘ byl poslední roã-
ník?
Bylo fajn. My nedûláme Ïádné v˘bûry z hro-
znÛ, na to ná‰ vinohrad ani nemá polohu. Dû-
láme spí‰ stolní víno v mnoÏství, které vystaãí
zhruba pro na‰i rodinu. A protoÏe ta je veliká
a ÏízeÀ taky, tak se to bûhem roku akorát tak
vypije. A taky myslím, Ïe táta je ãím dál lep‰í
vinafi. 
A co vy, stanete se také vinafiem?
âasem snad, v padesáti, ‰edesáti. Musel bych
tam bydlet, coÏ bych i rád, ale zatím to není
moÏné. A taky budu muset pfiesvûdãit Ïenu,
která má radûji kopeãky. Ale já vím, kdyÏ
uvidím Pálavu, Ïe tady jsem doma. 
Je‰tû pofiád neplánujete dal‰ího sourozence
pro va‰eho syna Jifiíãka? 
Co jsem fiíkal pfied rokem:-)?
Nevylouãil jste to. 
Tak to pofiád platí, nevyluãuji to. V tom zá-
pfiahu, kter˘ teì oba s Radkou máme, v‰ak
zatím dvû dûti staãí. Ale myslím, Ïe jednou to
pfiijde. A  bude to holãiãka. UÏ jsem dostal
pár rad, jak to udûlat. Ale jinak Jirka i Ma-
tyá‰ jsou v˘borní, oba jsou sice trochu divocí,
ale ‰ikovní. Zvlá‰tû Jifiík, kterému je nûco
málo pfies 2 roky zaãíná b˘t tvrdohlav˘ 
a vzteká se, ale souãasnû je u toho velmi roz-
tomil˘, takÏe kolikrát vymûkneme – je tûÏké
b˘t ve v˘chovû dÛsledn˘. 
Co vás je‰tû do prázdnin ãeká na divadle?
Muzikál Pokrevní bratfii. UÏ kdyÏ jsem si ãetl
scénáfi, líbil se mi, ale bylo mi jasné, Ïe lehké
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to nebude. Hraji jednoho z bratrÛ a postupnû
se na jevi‰ti pfiedstavím jako dítû, puberÈák 
a dospûl˘. 
Jak snadno se uãíte texty?
Nesnadno. Îádná hrÛza to ale není. Mám
svoje osvûdãené metody. Jedenáctá veãer, ze-
len˘ ãaj... 
Prázdniny uÏ klepou na dvefie – kam se chys-
táte?
Pojedeme s dûtmi do Chorvatska, potom na
chatu k Radãin˘m rodiãÛm, k na‰im a pak
k Radãinû tetû, která má chatu pod Lysou
horou. Je to tam úÏasné. Radka je navíc vá‰-
nivá houbafika a tam má pfiíleÏitost si zahou-
bafiit, kromû na‰ich dûtí je tam spousta
dal‰ích bratrancÛ a sestfienic, takÏe staãí za-
jistit jim tfiikrát dennû stravu a ani je nevidíte,
vystaãí si samy.  No a kolem 25. srpna zaãne
sezóna v divadle. Nedávno jsme si navíc s ko-
legou Kubou Uliãníkem fiíkali, jak to letos
bude krásné: skonãil jeden tenis, bude mis   -

trovství svûta v hokeji, Roland Garros,
mistrovství Evropy ve fotbale, Wimbledon,
Tour de France a vyvrcholí to olympiádou 
a US Open. Ale nejsem jen fanou‰ek, kter˘
pupkafií u televize. Pfied ãasem jsem sám pro-
padl tenisu, kter˘ hraje spousta kolegÛ. 
A hraji rád, i kdyÏ skoro v‰ichni jsou lep‰í.
M˘m snem je podívat se na Wimbledon (pro-
toÏe je o prázdninách), moÏná letos, kdyÏ
v‰echno klapne...
Odpoãívat budete s kníÏkou, anebo aktivnû? 
UÏ dlouho schraÀuji v poznámkách mobilu
tipy na knihy, tak to snad pfies léto zvládnu
dohnat.  
TakÏe: slunce, nebo dé‰È?
Pro mne je ideální zataÏeno. To mi vyhovuje.
Nejradûji mám podzim, kdyÏ není de‰tiv˘, ale
po obloze se pfievalují fialové mraky a tro‰ku
fouká vítr. 

Jifiina Veselá, 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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na‰eho souboru, která za ztvárnûní role Fai-
dry v praÏském Divadle v Dlouhé získala
Cenu Alfréda Radoka. 
reÏie: Hana Bure‰ová
premiéra: 8. záfií 2012 
na âinoherní scénû

Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová

FunnY Girl
klasická muzikálová komedie
Tento slavn˘ americk˘ muzikálov˘ titul mûl
premiéru na Broadwayi jiÏ v roce 1964, kde
ihned zaznamenal fenomenální úspûch a hrál
se více neÏ tfiináctsetkrát. Od té doby pfiíbûh
vaudevillové umûlkynû Funny Briceové 
uchvacuje diváky po celém svûtû. Jeho oblí-
benost zpÛsobil i stejnojmenn˘ film z roku
1968 s Barbrou Streisandovou a Omarem
Sharifem v hlavních rolích, za kter˘ svûto-
známá hereãka získala Oscara, a nutno
dodat, Ïe tuto roli hrála také v divadelní pre-
miéfie. Strhující vyprávûní o Ïivotû a velké
lásce umûlkynû a jejího manÏela, hazardního
hráãe, je plné nezapomenuteln˘ch taneãních
ãísel a jiÏ zlidovûl˘ch melodií. Navíc je inspi-
rováno skuteãn˘m pfiíbûhem hereãky, taneã-
nice a zpûvaãky, která se díky svému feno-
 menálnímu talentu a smyslu pro humor 
dokázala i pfies poãáteãní nepfiízeÀ osudu do-
slova promûnit z o‰klivého káãátka v záfiící 
a oblíbenou hvûzdu divadelních produkcí.
Muzikál byl ocenûn hned nûkolika slavn˘mi
cenami Tony. 
reÏie: Pavel Fieber
premiéra: 22. záfií 2012
na Hudební scénû

Milan Kundera

JaKub a Jeho PÁn
moudrá komedie
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1972
brilantní melancholickou komedii popisující
roztodivné pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho
plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text
s podtitulem pocta Denisi Diderotovi v‰ak
není pouhou dramatizací Diderotovy no-
velky Jakub Fatalista – je labuÏnicky rozko‰-

VáÏení divadelní pfiátelé, dovolujeme si Vám
nabídnout nové pfiedplatné na sezónu
2012/2013, které vám umoÏní zhlédnout
devût premiér svûtovû uznávan˘ch her i in-
scenace zcela nové, pÛvodní. Vlastnit pfied-
platné pro vás znamená celou fiadu v˘hod.
Pfii jeho objednávání si sami vyberete místa,
která se po celou dobu trvání abonmá ne-
mûní. Odpadá tedy zdlouhavé stání ve fron-
tách a nervózní hlídání internetov˘ch
stránek. Jako pfiedplatitelé budete také pra-
videlnû informováni o ve‰kerém poãínání
Mûstského divadla Brno prostfiednictvím to-
hoto ãasopisu a budete zváni na mimofiádné
akce za zv˘hodnûnou cenu. Ta je podstatná
uÏ pfii samotné koupi abonmá, protoÏe je
oproti pfiímému nákupu vstupenek na po-
kladnû ãi na internetu bezmála o 1 180 Kã
levnûj‰í. Pfiijìte s námi sdílet nev‰ední chvíle
a nezapomenutelné záÏitky!

Seneca

Faidra
básnické drama
PÛvodnû fiecká báje o Faidfie, jiÏ zniãí ne-
‰Èastná láska k nevlastnímu synovi Hippoly-
tovi, je dnes známá pfiedev‰ím díky slavné
Racinovû tragédii, která vychází nejen z Eu-
ripidova Hippolyta, ale i Senecovy Faidry.
Mnoho dal‰ích autorÛ se tímto m˘tem inspi-
rovalo volnû, napfi. Eugene O’Neill ve své
Touze pod jilmy ãi Robinson Jeffers v básni
Cawdor a dramatu Îena z Kréty. Pfiíbûh je to
stále Ïiv˘, jako jsou je‰tû pofiád Ïivé lidské
touhy a bolesti, a dnes jako jindy hovofií o ne-
zmûrné a zniãující síle nenaplnûné lásky, 
o propastech lidské du‰e. Je to krátké hutné
drama bez velk˘ch odboãek mífiící k jádru,
které nefie‰itelnou situaci pitvá nemilosrdnû,
z hlediska stoického moralisty, ale bez 
okázalého moralizování – dává totiÏ prostor
k pochopení celé té tragické události. V in-
scenaci bude hostovat hereãka Helena Dvo-
fiáková, absolventka JAMU a léta  ãlenka

sezónní PředPl atné
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nickou variací jeho hlavních témat, hrav˘m
dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ oãima
ironického skeptika 20. století. Milan Kun-
dera touto hrou vzdává hold jedné z nejvût-
‰ích rozko‰í, jakou zná – rozko‰i z vyprávûní:
radostnû se kochá vûãnû se opakující lidskou
po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím, „co je
psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako diva-
delní postavy napsáni dobfie ãi nikoli. Záro-
veÀ v‰ak Kundera svou vytfiíbenou komedií
skládá – v nejistém svûtû, kde víme jen to, Ïe
jdeme vpfied, protoÏe „vpfied – to je v‰ude“ –
v postavách Jakuba a Pána neokázalou poctu
muÏskému pfiátelství. 
reÏie: Stanislav Mo‰a
premiéra: 20. fiíjna 2012 
na âinoherní scénû

Andrew Lloyd Webber, 
Thomas Stearns Eliot

KočKY
muzikál
V historii muzikálového divadla neexistuje
titul, kter˘ by provázelo tolik superlativÛ!
Jedná se o nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii
lond˘nského West Endu i newyorské Broad-
waye, kter˘ ve svûtû vidûlo pfies 67 milionÛ
divákÛ! Ve svém domovském divadle New
London Theatre byly Koãky uvádûny cel˘ch
21 let! Muzikál získal nejprestiÏnûj‰í svûtová
ocenûní – dvakrát Grammy a sedm cen Tony,
coÏ jsou ceny znamenající ve svûtû hudby 
a divadla totéÏ co ve filmu Oscar. Lloyd
Weber rád vzpomíná, jak mu v dûtství jeho
matka Jean ãasto pfiedãítala nádherné ver‰o-
vané pohádky o koãkách od Thomase Ste-
arnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za
literaturu z roku 1948. Napsal pak podle nich
poetick˘ taneãní muzikál pln˘ nádherné fan-
tazie, kter˘ je zároveÀ jedním z realizaãnû
nejnároãnûj‰ích divadelních dûl. Umûleck˘
soubor i technické podmínky na‰í Hudební
scény jsou pro v˘jimeãnou inscenaci muzi-
kálu Koãky jako stvofiené…! 
reÏie: Stanislav Mo‰a
premiéra: 13. dubna 2013
na Hudební scénû

Joseph Kesselring 

JezinKY bezinKY
bláznivá retro komedie
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na

Brodwayi a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést
v âechách v roce 1958. DÛvodem jeho nad-
‰ení byl fakt, Ïe se na divadle je‰tû nikdy
pfiedtím tolik nesmál…!  Tedy právû jemu
jsme dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme 
i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektiv-
ních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, 
z jehoÏ stûn d˘chá spí‰ atmosféra viktorián-
ské Anglie neÏ newyorsk˘ Brooklyn padesá-
t˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry
Abby a Marta Brewsterovy, pfiíjemné a po-
hostinné sleãny, zvou podobnû staré pány na
bezinkové víno… V této rajské pohodû se
v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé... A tak,
kdyÏ tety nav‰tíví jejich synovec Mortimer,
nestaãí se divit… Kromû mimofiádnû kouzel-
ného humoru se mÛÏeme tû‰it i na paní
Zdenu Herfortovou v jedné z hlavních rolí. 
reÏie: Petr Gazdík
premiéry: 15. a 31. prosince 2012 
na âinoherní scénû  

Klaus Mann, Ariane Mnouchkine

meFisto
drama jedné kariéry ve Tfietí fií‰i
Lidstvo pfiestalo vûfiit, Ïe za v‰ím zlem stojí
ìábel. Skuteãnost je v‰ak mnohem hor‰í:
ìábel je v nás. A kdyÏ ne rovnou ìábel, tak
alespoÀ jeho komplic. Kde se v ãlovûku rodí
ono potencionálnû ìábelské? Dramatizace
slavného románu Klause Manna, jenÏ po-
prvé vy‰el roku 1936, hledá odpovûì v su-
gestivním pfiíbûhu talentovaného, leã cho -
robnû ctiÏádostivého herce, kter˘ v p˘‰e 
a v touze po velk˘ch rolích, v touze po slávû,
zaprodá svou du‰i nacistické moci. Tento
herec – Hendrik Höfgen, kter˘ na jevi‰ti vir-
tuóznû ztûlesÀuje postavu Mefista, postavu
z Goethova dramatu, se nakonec sám stává
Mefistem svého druhu. SvÛdn˘m, uhranãi-
v˘m miláãkem, jemuÏ divadelní i filmov˘
Berlín leÏí u nohou, ale také zaprodancem
sv˘ch nûkdej‰ích ideálÛ a Ïivotních lásek.
MannÛv Mefisto v˘stiÏnû zachycuje ty mo-
menty, které setrvale hrozí strhnout moder-
ního ãlovûka do pekla vlastních ambicí 
a p˘chy. VÏdyÈ zaprodat du‰i je tak snadné. 
reÏie: Petr Kracik
premiéra: 9. února 2013 
na âinoherní scénû
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John Cameron, Stephen Clark, 
Helen Edmundson, Isabel Allende

zorro
romantick˘ historick˘ muzikál
Legendární pfiíbûh hrdiny Zorra mstitele od
chilské autorky Isabel Allende inspiroval hu-
dební skupinu Gipsy Kings a jednoho 
z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudebních aranÏérÛ
Johna Camerona, spoleãnû s autorem scé-
náfie Stephenem Clarkem, ktefií uvedli tento
pfiíbûh jako muzikál na West Endu 15. ãer-
vence 2008. Ukázalo se, Ïe vÛbec první diva-
delní dramatizace tohoto pfiíbûhu souboje
dobra a zla, lásky a vá‰nû, navíc dramaticky
prokomponovaná s takov˘mi songy jako na-
pfiíklad Bamboleo ãi Djobi Djoba a mnoha
dal‰ími zcela nov˘mi skladbami v rytmu fla-
menca, se rázem stala hitem sezóny s nomi-
nací hned na nûkolik prestiÏních divadelních
cen. Podmanivá hudba, jedineãná choreogra-
fická a akrobatická ãísla a emocionálnû na-
bit˘ romantick˘ pfiíbûh – to v‰e je muzikál
Zorro, kter˘ u nás bude mít svou ãeskou pre-
miéru! 
reÏie: Petr Gazdík
premiéra: 23. února 2013 
na Hudební scénû

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

osudovÁ Komedie –
očistec 
ii. díl hudební trilogie
muzikálová situaãní komedie
Volnû na sebe navazující trilogie hudebního
skladatele Zdenka Merty a libretisty a reÏiséra
Stanislava Mo‰i obná‰ející tfii díly – Peklo,
Oãistec a Ráj nás tentokrát zavede do Ïen-
ského klá‰tera, kter˘ se stane útoãi‰tûm tfií ka-
marádÛ, ãlenÛ známé rockové kapely
skr˘vajícími se tam v pfievleãení pfied zloãinci
usilujícími o jejich Ïivot. Svérázní muzikanti,
ktefií mají velmi, velmi daleko k bûÏnû mrav-
nému vedení Ïivota, se musí v nov˘ch okol-
nostech zcela pfiizpÛsobit zákonÛm fiádu, jenÏ
je pfiijal pod svou stfiechu, a ze dne na den tak

zapomenout na v‰echny svûtské poÏitky, byÈ
by byli kaÏdodennû vystavováni ve‰ker˘m
moÏn˘m poku‰ením. KaÏdá minuta jejich po-
bytu v tomto prostfiedí se jim stává ãir˘m
oãistcem! Klá‰ter zde v‰ak není pouze místem
sluÏby a odfiíkání, je to i místo, ve kterém je
po staletí pûstována hudba. Hudba samo-
zfiejmû na míle vzdálená od té, kterou dopo-
sud provozovali oni tfii rockefii. Konfrontace
dvou diametrálnû odli‰n˘ch pfiístupÛ k Ïivotu
i k hudbû pfiiná‰í kromû extrémního napûtí,
vnûj‰ích i vnitfiních konfliktÛ, dramatick˘ch,
zde v‰ak pfieváÏnû komick˘ch nedorozumûní,
i inspiraci a iniciaci k moÏnostem obohatit 
a zkvalitnit vÏité a mnohdy jiÏ i nejasnû moti -
vované kaÏdodenní mechanismy. A to jak
v Ïivotû, tak i v hudbû.   
reÏie: Stanislav Mo‰a
svûtová premiéra: 8. prosince 2012
na Hudební scénû

Terence McNally, David Yazbek

donaha! 
muzikálová komedie
Tento nov˘ muzikál byl napsán podle popu-
lárního britského filmu The Full Monty.
Dílo vyrÛstá z autentické, niãím nepfiikrá‰lo-
vané britské reality a právû pro britskou po-
vahu je zde tak sympaticky typické, Ïe si 
i z tûch nejsmutnûj‰ích lidsk˘ch situací:
sociál ní krize – nezamûstnanost – ztráta se-
bedÛvûry – umí udûlat dokonalou srandu!
Muzi kál, stejnû jako film, vypráví o partû ne-
‰Èastn˘ch kamarádÛ oceláfiÛ, ktefií pfiijdou ve
stejném okamÏiku o práci. Jejich snaha najít
nové uplatnûní nemá úspûch, a tak z ãirého
zoufalství zaloÏí taneãní striptérskou sku-
pinu. Co na tom, Ïe fyzicky ani vûkem ob-
vyklé pfiedstavû o profesionálních strip -
térech zcela neodpovídají… Dílo je vyba-
veno hudbou se skvûl˘m rockovû-funkov˘m
aranÏmá a poté, co pfied pár lety dobylo
newyorskou Broadway, se na nû mÛÏeme
tû‰it i v na‰em divadle. 
reÏie: Stano Slovák
premiéra: 25. kvûtna 2013 
na âinoherní scénû
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O pár pfiedstavení pod ‰ir˘m nebem si i letos
prodlouÏí divadelní sezonu herci Mûstského
divadla Brno. Prostory Biskupského dvora 
v centru mûsta navíc tentokrát oÏiví tématem,
které je s historií Brna úzce spjaté. Formou
v˘pravné legendy se zpûvy povypráví Ïivotní
pfiíbûh legendárního vojevÛdce rakouské ar-
mády Franti‰ka Trencka. Na to, jak si t˘m ve-
den˘ reÏisérem Stano Slovákem s touto
látkou poradí, si Trenck „osobnû“ dohlédne.
Jeho tûlo totiÏ odpoãívá jen o nûkolik desítek
metrÛ dál, v kapucínské kryptû kostela Nale-
zení svatého KfiíÏe.

Jak vznikl nápad zinscenovat zrovna pfiíbûh
barona Trencka?
Zpracování této látky zam˘‰lelo Mûstské di-
vadlo uÏ dlouho, moÏná tak pût, ‰est let
zpátky. Od loÀsk˘ch prázdnin jsme na tomto
tématu zaãali pracovat my tfii (t˘m ve sloÏení
Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán a Stano Slovák –
pozn. aut.).

Bylo pro vás v˘hodou, Ïe postavu barona
Trencka BrÀané znají?
Je to sice postava, která je s Brnem odjakÏiva
spjatá, vyprávûjí se o ní rÛzné legendy a m˘ty.
Ale na druhou stranu nikdo vlastnû neví, jak
to s ním doopravdy bylo. Tfieba málo se ví, Ïe
Trenck mûl na ·pilberku skuteãnû fe‰áck˘ kri-
minál. Mûl vlastní ostrahu, mohl chodit pfies
den na vycházky, takÏe se klidnû procházel po
Brnû. Vlastnû to byl jeden z prvních politic-
k˘ch vûzÀÛ.
TakÏe ten jeho ne úplnû v‰eobecnû znám˘
osud vám vlastnû hrál do karet... 

Pfiesnû tak. Trochu „dumasovsk˘m“ zpÛso-
bem jsme pokroutili historii, takÏe mnozí his-
torikové se moÏná budou chytat za hlavu.
(smích) Ale na‰ím cílem je hlavnû udûlat
krásné letní divadlo, v˘pravnou podívanou 
s dobov˘mi kost˘my, velk˘mi romantick˘mi
gesty, milostn˘mi avant˘rami, ‰arvátkami 
a rvaãkami. 

Stano Slovák: 
Trochu „dumasovsk˘m“ zpÛsobem jsme pokroutili historii 
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Jak˘ ãasov˘ úsek ze Ïivota barona Trencka
divákÛm nabídnete?
UvaÏovali jsme o v‰emoÏn˘ch alternativách.
Dalo se to pojmout od jeho narození aÏ do
smrti, i kdyÏ Trenck umfiel mlad˘ uÏ v osma -
tfiiceti letech. Nebo tfieba vybrat jen urãit˘
úsek z jeho Ïivota, také se nabízela retrospek-
tiva. Nakonec jsme se nejvíc pfiiklonili k vari-
antû vybraného Ïivotního úseku, aãkoliv
Trenckovou popravou zaãínáme. 
Prozradíte alespoÀ, na jaká historická místa
se diváci v pfiíbûhu pfienesou?
Hra má prolog, epilog a ‰est obrazÛ. KaÏd˘ se
odehrává na jiném místû v Evropû. Dosta-

neme se tak na Kyjevskou Rus, do Bratislavy,
na Trenckovo panství ve Slavonii, coÏ je
dne‰ní území Chorvatska a Srbska, do Vídnû,
do âech nebo Bavor a samozfiejmû do Brna! 
Nakolik jste v pfiíbûhu zachovali skuteãné
historické postavy?
Na charakteru jednotliv˘ch postav jsme nic
nemûnili. Vycházeli jsme z historicky doloÏe-
n˘ch fakt. V pfiíbûhu se tedy objeví Marie Te-
rezie, její muÏ Franti‰ek ·tûpán Lotrinsk˘, její

dÛvûrník Pálffy, plukovník Laudon a dal‰í po-
stavy. SnaÏili jsme se zpodobnit i takové mo-
menty, které se obecnû tolik neví – tfieba to,
Ïe Marie Terezie nastupovala na trÛn v dobû,
kdy jí bylo teprve tfiiadvacet! My uÏ ji máme
v‰ichni zafixovanou jenom jako tu vzne‰enou
paní s bíl˘mi vlasy. 
Jak˘ byl podle vás baron Trenck?
Trenck je nejednoznaãná figura. Byl kontro-
verzní a rozporuplnou osobností. Na jedné
stranû vzdûlan˘ intelektuál, kter˘ umûl sedm
jazykÛ, také schopn˘ váleãník a pfiitaÏliv˘
muÏ. JenÏe na druhé stranû také pudov˘ ná-
silník a muÏ, jehoÏ Ïivot byl pln˘ bitev, násilí,

neustálé koketérie se smrtí a mnoha milost-
n˘ch avant˘r.  
Jak moc pomohlo pfiíbûhu zasazení do pro-
stfiedí Biskupského dvora?
Pro scénografii a vÛbec v˘pravu je to ten
hlavní vklad, se kter˘m mÛÏeme dál pracovat.
Napfiíklad renesanãní arkády Biskupského
dvora nám úÏasnû slouÏí jako lóÏe vídeÀské
opery. VûÏe Petrova zase po celou dobu tvofií
nádhernou kulisu. Tím, Ïe hrajeme v plenéru

13
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ale musíme poãítat také s tím, Ïe v dobû za-
ãátku v pÛl deváté veãer bude je‰tû ãásteãnû
denní svûtlo. TakÏe aÏ teprve po setmûní se
celá ta magická atmosféra doplnûná projek-
cemi Petra Hlou‰ka ukáÏe naplno. 
Po Snûhurce a sedmi trpaslících a Mûsíãním
kameni jde uÏ o tfietí spolupráci t˘mu ·ot-
kovsk˘ - ·tûpán - Slovák. Jak funguje práce
v sestavû tvofiené dramaturgem, hercem a re -
 Ïisérem?
První podmínkou je, Ïe nás taková práce
v‰echny ohromnû baví. To je dÛleÏit˘ pfiedpo-
klad k tomu, aby snad tfieba i vznikla zajímavá
hra. Na psaní nemáme univerzální návod,
nûkdy tvofiíme i u sportu, tfieba u fotbalu, pro-
toÏe ·tûpi i já jsme velcí fanou‰ci. Honza 
o nûco míÀ, ale trpí nám to. UÏ si za tu dobu
zvykl. (smích) Honza má z nás tfií jedno-
znaãnû nejvíc informací, pamatuje si neuvûfii-
telné vûci a hned dovede v‰echno vsadit do
souvislostí. TakÏe cokoliv nûkdo fiekne, on po-
sune je‰tû o úroveÀ v˘‰. Moje a Petrova v˘-
hoda je zase v tom, Ïe jako herci se snaÏíme
v‰echno rovnou zasadit do prostoru a hned
uvaÏujeme, jak by to fungovalo na jevi‰ti.
Jak jste na tom se vztahem k historii? Baví
vás nebo to pro vás byl uÏ od ‰koly spí‰ ne-
záÏivn˘ povinn˘ pfiedmût?
To urãitû ne, historie mû baví moc. Máme to

tak nûjak v rodinû v‰ichni spoleãné, Ïe nás dû-
jepis odjakÏiva zajímal. TakÏe hroznû rád ãtu
v‰echny moÏné historické kníÏky, podûdil to
po mnû i ná‰ syn Tadeá‰. A asi pfied pÛl
rokem jsem si pofiídil fantastickou vûc, pfiidû-
lávací  lampiãku na kníÏku, takÏe teì uÏ mÛÏu
ãíst prakticky kdykoliv a kdekoliv! (smích)
Baronem Trenckem pro vás konãí divadelní
sezóna. UÏ máte plány na léto?
To ne, v na‰í profesi jsme zvyklí moc nepláno-
vat. Navíc teprve uvidíme, nakolik se nás 
s Markétkou budou t˘kat letní zájezdy na‰eho
divadla. TakÏe to asi udûláme podobnû jako
loni a pfiedloni. Objedeme u nás nûjaké hrady
a zámky, vyrazíme k babiãkám nebo rÛznû na
chalupy ke znám˘m. A kdyÏ se zadafií, i na pár
dní do Chorvatska k mofii. Anebo si budeme
jen tak uÏívat léta u nás doma na zahradû.

Foto: jef Kratochvil
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William Shakespeare

reÏie Stano Slovák
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Willy Russell

Režie Stanislav Moša
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Premiéra na hudební scéně2. června 2012
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V titulní roli 
Andrea Březinová

Hudební nastudování Ondřej Tajovský | Choreografie Hana Litterová
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Maxim Gorki Theater Berlin: 
ROCCO A JEHO BRAT¤I 
Drama na motivy stejnojmenného slavného filmu Luchina
Viscontiho z roku 1960 vypráví pfiíbûh o osudech pûti
bratrÛ, ktefií pfiicházejí z venkova do velkého mûsta hledat
obÏivu. Inscenace byla nominována na Cenu Fridricha
Lufta v roce 2011, tvÛrce Antú Romero Nunes získal Cenu
Kurta Hübnera za reÏii.
ReÏie:Antú Romero Nunes

SKaGeN: BERLIN ALEXANDERPLATZ
Hra, inspirovaná stejnojmenn˘m románem Alfréda Dö-
blina o osudech malého ãlovûka v Nûmecku v ponurém
pfielomu 20. a 30. let, je mnohovrstevnou koláÏí o podo-
bách na‰eho svûta a postavení jednoho obyãejného ãlo-
vûka uprostfied sociální ma‰inérie.  
ReÏie: Barbara Serulus

Divadlo Aréna: KUKURA
Inscenace Martina âiãváka pojmenovává kontroverzním
zpÛsobem dne‰ní stav kultury a divadla a je pfiímo inspi-
rovaná osobností, postojem a pÛsobením Juraje Kukury,
ãlovûka, herce a divadelního fieditele. 
ReÏie: Rastislav Ballek

Dejvické divadlo: MUÎ BEZ MINULOSTI 
Antero Lujanen procitne a zjistí, Ïe si nepamatuje, jak se
jmenuje, kde pracuje, zdali je Ïenat˘, zkrátka nic. Diva-
delní adaptace filmového scénáfie finského reÏiséra a sce-
náristy Akiho Kaurismäkiho pfiinesla dvû Ceny Alfréda
Radoka – v kategorii Inscenace roku 2010 a Nejlep‰í he-
reck˘ v˘kon roku 2010 (David Novotn˘).
ReÏie:Miroslav Krobot

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

zonovat my‰lenkami nejen provokativními a potfiebn˘mi,
ale i nezbytnû krásnû podvratn˘mi.
ReÏie: Roman Polák
Hrají:Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Petr
·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav Matûjka, Patrik
Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena Konvalinová,
Miroslava Koláfiová a dal‰í.

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

Jaroslav Vostr˘: 
T¤I V TOM
Italská komedie dell’arte patfií mezi oblíbené Ïánry divadla
jiÏ od 16. století. Jde o Ïánr zaloÏen˘ na improvizaci, nad-
sázce a rÛzn˘ch ztfie‰tûnostech, pln˘ vtipÛ a gagÛ, které
mezi sebou rozehrávají ustálené postavy: lakotní starci,
vdavekchtivé vdovy, pobláznûní sluhové, zamilovaní
mladíci, naivní dívenky ãi zmatení uãenci. V roce 1978 na -
psal pro âinoherní klub komedii, ctící tento Ïánr, uznávan˘
divadelní teoretik, kritik a historik Jaroslav Vostr˘, kter˘
mûl ov‰em z politick˘ch dÛvodÛ zákaz ãinnosti. Proto se
hra Tfii v tom objevila na jevi‰ti pfiipsána autoru Jifiímu
Menzelovi, kter˘ ji reÏíroval a v roce 1981 pfievedl i do fil-
mové podoby. Na jevi‰ti âinoherního klubu ‰lo o jednu
z nejslavnûj‰ích inscenací, která byla na repertoáru témûfi
devût let.
Rozko‰n˘ pfiíbûh, na jehoÏ zaãátku se setkáváme se tfiemi
mlad˘mi dámami, které se vinou sv˘ch nápadníkÛ dostaly
do prekérní situace, prostû „jsou v tom“, je pln˘ blázniv˘ch
situací, v nichÏ se trojice milencÛ pokou‰í dostat k sobû 
i pfies nevÛli rodiãÛ a osudu.
ReÏie: Antonín Procházka
Hrají: Zdenûk Junák, Hana Holi‰ová, Hana Ko vá fií ková,
Tereza Martinková, Petr ·tûpán, Jifií Mach nebo Luká‰ Ja -
nota, Michal Isteník, Jakub Przebinda nebo Vojtûch
Blahuta, Milan Nûmec, Jakub Uliãník, Zdenûk Bure‰. 

Brandon Thomas: 
CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch
komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech,
Charliem a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého
srdce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou
stydlivost i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají
zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná
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hraJeme

iii. ročníK Festivalu 
divadelní  svět  brno 2012
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2020

činoherní scéna hudební scéna

1.6.

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

10.6.

12.6.

13.6.

14.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

17.6. Pokrevní bratřine 18.00

18.6. Pokrevní bratřipo 18.00

C2/E219.6. Pokrevní bratřiút 19.30

20.6. Pokrevní bratřist 19.30

C421.6. Pokrevní bratřičt 19.30

A5/AB522.6. Pokrevní bratřipá 19.30

A6/AB623.6. Pokrevní bratřiso 19.30

24.6. Pokrevní bratřine 18.00

bisKuPsKý dvůr 2012

23.6. baron trenckso 20.30

2.7.

6.7.

24.6. baron trenckne 20.30

25.6. baron trenckpo 20.30

26.6. baron trenckút 20.30

27.6. baron trenckst 20.30

28.6. baron trenckčt 20.30

30.6. Koločavaso 20.30

zkrocení zlé ženypo 20.30

3.7. zkrocení zlé ženyút 20.30

4.7. zkrocení zlé ženyst 20.30

baron trenckpá 20.30

7.7. baron trenckso 20.30

8.7. baron trenckne 20.30

Upozornûní pro stávající abonenty:
VáÏení pfiedplatitelé, dovolujeme si Vás upozornit
na zmûnu v repertoáru. Vzhledem k podmínkám
pfii vyjednávání o autorsk˘ch právech jsme museli
uãinit zmûnu v nasazení inscenací. Proto uvedeme
muzikál Pokrevní bratfii jiÏ v této sezónû a druh˘
díl Osudové komedie  – Oãistec pfiesouváme do se-
zóny 2012/2013.  Dûkujeme za pochopení.

ProGram červen

tři v tompá 19.30

charleyova tetane 18.00

charleyova tetapo 19.30

my Fair lady (ze zelňáku)út 18.00

my Fair lady (ze zelňáku)st 19.30

my Fair lady (ze zelňáku)čt 18.00

berlin alexanderplatzne 20.00 Divadlo SKaGen 

cidút 19.30 E2

Kukurast 20.00 Divadlo Aréna

muž bez minulostičt 20.00 Dejvické divadlo

tři v tomne 19.30

tři v tompo 19.30 A3

tři v tomút 19.30 A2

brouk v hlavěst 18.00 zadáno

brouk v hlavěčt 18.00

1.6. Pokrevní bratřipá 19.30 C5/E5

1.6. Pokrevní bratřipá 14.00

2.6. Pokrevní bratřiso 19.30 P

3.6. Pokrevní bratřine 19.30 D/E7

4.6. Pokrevní bratřipo 19.30 A1/AB1

5.6. Pokrevní bratřiút 19.30 A2/AB2

6.6. Pokrevní bratřist 19.30 A3/AB3

7.6. Pokrevní bratřičt 19.30 A4/AB4

9.6. rocco a jeho bratřiso 19.00 Maxim Gorki Theater

11.6. divá bárapo 20.00

13.6. divá bárast 18.00

16.6. Průvod masekso  16.30
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ProGram zÁří

činoherní scéna hudební scéna

7.9. Faidrapá 14.00

7.9. Faidrapá 19.30 E5

8.9. Faidraso 19.30 P 

9.9. Faidrane 19.30

10.9. Faidrapo 19.30 A1

11.9. Faidraút 19.30 C2 

12.9. Faidrast 19.30 A3

13.9. Faidračt 19.30 C4

14.9. Faidrapá 19.30 C5

15.9. Faidraso 19.30 A6

16.9. sugar! (někdo to rád horké)ne 19.30 r2012 

18.9. Faidraút 19.30

19.9. tři sestryst 18.00

20.9. tři sestryčt 18.00

21.9. tři v tompá 19.30

PrEMiérADivADElní fESTivAl vEřEjná GEnErálKA hoSTování DErniérA

8.9. chicagoso 19.30 A2012/M2012

7.9. chicagopá 18.00

20.9. Funny Girlčt 19.30 zadáno

21.9. Funny Girlpá 14.00

21.9. Funny Girlpá 19.30 A5/AB5

22.9. Funny Girlso 19.30 P

23.9. Funny Girlne 19.30 D/E7

24.9. Funny Girlpo 19.30 A1/AB1

25.9. Funny Girlút 19.30 A2/AB2

26.9. Funny Girlst 19.30 A3/AB3

27.9. Funny Girlčt 19.30 A4/AB4

28.9. Funny Girlpá 15.00

28.9. Funny Girlpá 19.30 C5/E5

29.9. Funny Girlso 15.00

29.9. Funny Girlso 19.30 A6/AB6

30.9. Funny Girlne 18.0023.9. tři v tomne 19.30

24.9. výkřiky do tmypo 18.00 PPP 

25.9. výkřiky do tmyút 18.00 PP1 

26.9. výkřiky do tmyst 18.00 P18

27.9. dokonalá svatbačt 19.30

28.9. dokonalá svatbapá 19.30

29.9. charleyova tetaso 19.30

30.9. charleyova tetane 18.00

Chicago

Tfii sestry
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náhoda spolu s dluhy, typick˘m to prÛvodcem student-
sk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy
tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student Babberley.
¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející
z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou záru-
kou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nos-
talgie. 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘,
Pavla Vitázková, Radka Coufalová nebo Markéta Sedláã-
ková, Josef Jurásek, Zdenûk Junák, Irena Konvalinová
nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe: 
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na motivy známé
divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes jiÏ klasick˘
muzikálov˘ titul, kter˘ mûl premiéru na Broadwayi v roce
1956, vypráví znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové,
která projde promûnou v sebevûdomou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví 
v originále anglick˘m dialektem cockney, inspirovalo
autora úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u k pfievedení hry
do brnûnského prostfiedí a k pouÏití místního náfieãí, br-
nûnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s pfiívlast-
kem ze ZelÀáku, protoÏe postava Lízy se pfiesunula 
z pÛvodní lond˘nské trÏnice Covent Garden na brnûnsk˘
Zeln˘ trh. Nejde totiÏ jen o jazykovou inovaci, ale 
i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevy-
cházejí z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Ver-
diho Aidu, ale lidovou operetku Na t˘ louce zelen˘…
S posunem muzikálu do nám blízké jazykové roviny a také
smûrem do souãasnosti, souvisí také zmûna jmen. V br-
nûnské verzi nenajdeme Lízu Doolittlovou, ale ëulínko-
vou, nikoli profesora Higginse, ale Jindfiicha Hradského,
místo plukovníka Pickeringa plukovníka ·piãku a Freddy
Eynsford-Hill pro‰el promûnou na Bedfiicha ·kodu-
Vrchovského. Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním
pfiedstavitelÛm je inscenace, kterou doprovází osmiãlenn˘
Ïiv˘ orchestr, jedním z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení
MdB.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají:Markéta Sedláãková nebo Radka Coufalová, Mar-
tin Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Bure‰, Zdenûk
Junák nebo Ladislav Koláfi, Miroslava Koláfiová nebo Eva
Jelínková, Zdena Herfortová nebo Irena Konvalinová, Jifií
Mach nebo Kristian Pekar a dal‰í.

Willy Russell:
POKREVNÍ BRAT¤I
osudov˘ a magick˘ muzikál
Pfiíbûh anglického dramatika a písniãkáfie Willyho Rus-
sella o rozdûlen˘ch dvojãatech okouzluje diváky po celém
svûtû pfiedev‰ím svou ãistotou, jednoduchostí a prÛzraã-
nou kfiehkostí. Aãkoli se jedná o sociálnû kritické téma,
jsou Pokrevní bratfii zároveÀ i úsmûvnou historkou o do-
spívání, prvních láskách, problémech s rodiãi a dûtsk˘ch
hrách. 
KdyÏ byli bratfii Eduard a Mickey ihned po narození ná-
silnû rozdûleni a kaÏd˘ z nich pak vyrÛstá ve zcela odli‰-
ném sociálním prostfiedí, jejich osudy se neustále prolínají.
Cel˘m dûjem provází diváka osoba Vypravûãe, kter˘ vstu-
puje do rÛzn˘ch postav, jeÏ se v Ïivotû dvojãat objevují, 
a kter˘ pfiidává pfiíbûhu aÏ magick˘ ráz neustál˘m pfiipo-
mínáním osudového pfiedurãení, ke kterému Eddie a Mic-
key od poãátku smûfiují. Refrénem pfiíbûhu se stává jakési
prokletí, které varuje, Ïe v momentû, kdy se rozdûlená
dvojãata dozví pravdu, obû na místû zemfiou. Tato tragická
nota je mezi mnoha komick˘mi situacemi neustále pfiipo-

mínána, neboÈ cel˘ muzikál zaãíná okamÏikem, kdy zdr-
cená matka paní Johnstonová stojí nad mrtv˘mi tûly sv˘ch
synÛ. Pfiíbûh je tedy vyprávûn retrospektivnû, ãímÏ je jeho
osudovost je‰tû podtrÏena. A snad právû díky této hofi-
kosti, která je souãástí kaÏdého lidského bytí, se stali
Pokrevní bratfii ve svûtû tolik oblíben˘m titulem.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Luká‰ Janota
nebo Jifií Mach, Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková,
Luká‰ Vlãek nebo Stanislav Slovák, Ivana Skálová nebo
Svetlana Slováková, Lenka Janíková nebo Ivana VaÀková,
Rastislav Gajdo‰ nebo Igor Ondfiíãek a dal‰í. 

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a: KOLOâAVA
Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém
prostfiedí podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel rusín-
sk˘ a Ïidovsk˘. Oproti pfiedchozím divadelním podobám
je posílen právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ v˘povûì
o prostfiedí, v nûmÏ se „zastavil ãas“, je nemyslitelná.
A tak, vedle jiÏ znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ, se v této
verzi objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota chasidÛ
s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ nej -
v˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do dne‰ních
dnÛ, je právû hudba. Pochopitelnû Ïe muzikálová insce-
nace v baladickém hávu je nemyslitelná bez Ïivého hudeb-
ního doprovodu, o kter˘ se stará skupina Javory roz‰ífiená
o obsazení klezmerské kapely. Nemen‰í úlohu zde má
i choreografie Vladimíra Kloubka a filmové dotáãky Da -
libora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo Petr
·tûpán, Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková, Eva
Jelínková nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková nebo He-
lena Dvofiáková, Katefiina Jakubcová nebo Petra Jung-
manová, Miroslava Koláfiová, Pavel Straka, Alan Novotn˘
nebo Peter Veslár nebo Jifií Harnach, Martin Havelka,
Karel Mi‰urec, Zdenûk Bure‰, Tomá‰ Sagher nebo Jakub
Uliãník, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi a dal‰í.

William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bi-
anku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky roz-
dychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá
na tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Kate-
fiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost
naopak postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají,
Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto
by se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou
pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏva-
nûného, chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem
Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“.
Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í
saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké ãásti dána
tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné jako 
i vdûãné – vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími,
a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní fra‰ky,“ napsal
Jifií Josek, v jehoÏ suverénním pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kach-
lífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaro   s lav Matûjka,
Jakub Przebinda, Michal Isteník, Ja kub Uliãník, Josef Ju-
rásek, Tomá‰ Sagher, Ras ti slav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰,
Eva Gorãicová.
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K nastudování bláznivé komedie Tfii v tom,
která pfied lety patfiila k nejslavnûj‰ím v praÏ-
ském âinoherním klubu, pfiizvalo vedení
Mûstského divadla Brno Antonína Prochá z -
ku. Pro ostfiíleného herce, reÏiséra a autora
desítky úspû‰n˘ch komedií jde o vÛbec první
spolupráci v Brnû. Udûlal tak jednu z mála
v˘jimek, kdy na divadle reÏíruje jin˘ titul neÏ
svÛj vlastní.

Jak˘ vztah máte k Ïánru commedie dell'arte,
ze kterého hra Tfii v tom ãerpá?
Pfiiznám se, Ïe commedii dell'arte nemám rád
od té doby, co jsme z ní pofiád museli dûlat
etudy na DAMU. Je to nûco podobného,
jako kdyÏ nám na základní ‰kole zprotivili
ru‰tinu tím, Ïe ji do nás pofiád cpali. Na di-
vadle jsem spí‰ zastáncem jemnûj‰ího hu-
moru neÏ kopancÛ do zadku. Ale to
neznamená, Ïe bych tento Ïánr odsuzoval. 
Navíc u divákÛ se vût‰inou setkává s klad-
n˘m ohlasem...
Kdysi jsem vidûl ve slavném Teatro Piccolo
pfiedstavení Sluha dvou pánÛ, a to bylo na-
prosto dokonalé a vynikající! Tehdy jsem si
fiekl, Ïe to je vlastnû vrchol tohoto Ïánru a uÏ
skoro ani nemá smysl se o nûco dal‰ího po-
kou‰et. Ale to je samozfiejmû hloupost. To je
jakoby si ãlovûk fiekl, Ïe uÏ tady byli Mozart
a Beethoven, tak uÏ nemá v˘znam skládat
hudbu. Nebo Ïe Hamleta uÏ jednou geniálnû

zahrál Franta Nûmec, tak nikdo lep‰í uÏ ne-
bude.
Údajnû jste u Tfií v tom uvaÏoval o posunu
dûje do období tfiicát˘ch let. Proã jste od
toho upustil?
ProtoÏe jsem pomûrnû brzy zjistil, Ïe je to ne-
smysl. PÛvodní pojetí by se stejnû nakonec
prosadilo. Jaroslav Vostr˘ Tfii v tom napsal
jako „umûlou“ commedii dell'arte, tak proã
bych z toho mûl dûlat je‰tû nûco víc umûlého?
Jak jste pojal choreografii, která je u com-
medie dell'arte vÏdy klíãová? 
Je to kolektivní práce, pfii které jsem vycházel
z dovedností hercÛ. V jednom momentû, kdy
tam tfieba mají holky tancem oblouznit
chlapa, jsem si pfiedstavil rozevlát˘ tanec na
ledû. Jinak v tomto smûru pokaÏdé nechávám
hercÛm volnost a vítám jejich nápady. 
Pfiitom se o vás ale ví, Ïe míváte scény peã-
livû promy‰lené dopfiedu. Jak to tedy je?
Mívám je promy‰lené, ale to spí‰ z dÛvodu,
Ïe jsem zvykl˘ pracovat v repertoárovém
typu divadla, kde vím, Ïe na zkou‰ení máme
maximálnû sedm nedûl. Rozhodnû to ale ne-
znamená, Ïe by to pak ve v˘sledku muselo
b˘t pfiesnû tak, jak jsem si to vymyslel na za-
ãátku. Je to spí‰ taková záloÏní varianta pro
pfiípad, kdyby na zkou‰kách nikoho nic lep-
‰ího nenapadlo.
TakÏe pracujete tak trochu ve smyslu Hfie-
bejkova hesla: V nejhor‰ím to udûláme
podle scénáfie!
Nûkdy se stejnû ale nakonec ukáÏe, Ïe ten pr-
votní nápad byl nejlep‰í. Podle mû je úkolem
dobrého reÏiséra vytyãit hercÛm mantinely 
a naznaãit, jak jejich postavy jednají. A v prÛ-
bûhu zkou‰ek by uÏ potom mûl kaÏd˘ trochu
vnímav˘ herec o své postavû vûdût víc neÏ re-
Ïisér. Ten se totiÏ musí zab˘vat celou hrou
komplexnû, kdeÏto herec má na starosti
vlastnû jen tu svoji figuru. Mám rád tvÛrãí 
a invenãní herce, ktefií pfiicházejí s nov˘mi ná-
pady.
Je tedy potom nezbytnû nutné, abyste mûl
tak preciznû pfiipravenou reÏijní knihu?
Je to dÛleÏité pro mû, abych mûl ve scénáfii
rozkreslené v‰echny situace na jevi‰ti. Potfie-
buji vidût rozestavení postav na scénû, jejich
pfiíchody a odchody... Belmondo kdysi fiekl:
„Sám sebe váÏnû neberu, ale svoji práci váÏnû
beru.“Tak to mám i já. Komedie je vlastnû
velice pfiesná záleÏitost. Vtip má totiÏ jen
jednu jedinou alternativu, a to tu nejlep‰í.
V‰echno ostatní je ‰patnû. ZáleÏí na kaÏdém
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detailu, aby se povedl. KaÏdá scéna komedie
se proto musí nazkou‰et velice pfiesnû, aby to
potom vypadalo spontánnû, jako Ïe vás to na-
padlo právû v té chvíli. JenÏe za kaÏdou tako-
vou zdánlivou lehkostí se skr˘vá neuvûfiitelnû
tvrdá práce.
Za svoji trojjedinost autor-herec-reÏisér jste
si kdysi vyslouÏil pfiezdívku PlzeÀsk˘ Mo-
lière. Lichotí vám to?

Já se tím moc nezab˘vám. Osobnû si myslím,
Ïe z Molièra nemám vÛbec nic. Poslední
dobou mû spí‰ pfiirovnávají k Woodymu Alle -
novi. To je mnû samozfiejmû bliÏ‰í, protoÏe
tíhnu víc k verbálnímu humoru. Ale nejpfies-
nûj‰í bude nakonec asi to, jak mnû taky zaãali
fiíkat kolegové – Ïe jsem takov˘ „z vody
Allen“.
V Brnû pracujete poprvé, navíc v˘jimeãnû na
jiné hfie neÏ své vlastní. Co vás pfiimûlo tuto
nabídku pfiijmout?
Chtûl jsem poznat Mûstské divadlo, protoÏe
má u nás v˘borné renomé. Sly‰el jsem to i od
kamarádÛ Jitky âvanãarové a Romana
Vojtka, ktefií mnû potvrdili, Ïe v souboru pa-
nuje v˘borná atmosféra. Navíc mám k Mo-
ravû blízko, pocházím z KromûfiíÏe, kde
dodnes Ïije moje maminka. Pamatuji si, Ïe
dfiív pro nás Brno znamenalo uÏ „kus svûta“.
A kdyÏ jsem potom pfii‰el do Prahy, myslel
jsem si, Ïe jsem snad v New Yorku!
Jezdíval jste dfiív do Brna i do divadla?
Pamatuji si, Ïe jednou za mûsíc jsme vÏdycky
jezdívali se ‰kolou do Janáãkovy opery. Ale
spí‰ nás vÏdycky zajímaly ty cesty zpût v tem-
ném autobuse, kdy jsme se osahávali se spo-
luÏaãkami. To bylo tak v osmé, deváté tfiídû,

kdy uÏ holky mûly prsa, takÏe na to jsme se
tû‰ili víc neÏ na pfiedstavení.
Stihl jste vidût v Brnû nûjaké pfiedstavení 
i teì mezi zkou‰ením?
Nav‰tívil jsem v Mûstském divadle muzikály
Bídníci a Jekyll a Hyde, a taky komedie ·kola
základ Ïivota a Dokonalá svatba. Musím fiíct,
Ïe brnûnské publikum je oproti praÏskému
daleko spontánnûj‰í. Nebojí se projevit
emoce a dát najevo, Ïe své herce miluje.
BûÏnû se s tímto setkáte tfieba v Lond˘nû
nebo v New Yorku, tam kolikrát diváci do-
slova vfiískají nad‰ením. Ale u nás jsme v pro-
jevování názoru pofiád jakoby opatrní 
a bojíme se, co tomu fieknou ostatní...
V Plzni i v Hudebním divadle v Karlínû jste
reÏíroval i nûkolik muzikálÛ. Je vám blízké
hudební divadlo?
Je, protoÏe jsem v tomto prostfiedí prakticky
vyrÛstal. MÛj tatínek byl dirigent a hudební
skladatel, takÏe u nás doma se pofiád nacvi-
ãovalo. Narodil se v roce 1901 a ve tfiicát˘ch

letech pÛsobil v Brnû. To bylo zrovna v dobû,
kdy operetu v Zemském divadle vedl Oldfiich
Nov˘. Tatínek napsal sedm operet, které
mûly kouzelné názvy jako tfieba Kachna na
roÏni nebo Srdce v pasti. Pozdûji pÛsobil 
v Hanácké filharmonii v KromûfiíÏi, kam si
tehdy zvali velice v˘znamné hosty. Napfiíklad
v Prodance jim Kecala zpíval Eduard Haken.
Tam jsem si ve sv˘ch ‰esti letech stfiihl roliãku
i já. Mûl jsem tam i vûtu: „Spaste du‰i, med -
vûd se utrh.“

foto: jef Kratochvil
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MdB V POHLEDU 
CELOSTÁTNÍ KRITIKY
Pfii prvních mûsících kaÏdého roku se zpravidla
objevují v‰elijaké ankety, v rozliãn˘ch sférách re-
kapitulující právû uplynulé období. V˘jimkou není
ani kultura a v jejím rámci nás zajímající oblast
Thálie, kde tûchto republikovû bilancujících akcí
(provázen˘ch ov‰em odli‰nou mírou ‰ir‰í publi-
city) zaznamenáváme hned nûkolik. Pouze v bez-
prostfiedním vztahu k Mûstskému divadlu Brno si
na sklonku sezony v‰imneme alespoÀ tûch nejv˘-
znamnûj‰ích.
Pohotová b˘vá anketa z 1. ãísla (10. ledna 2012)
celostátního ãtrnáctideníku Divadelní noviny
(DN), pravidelnû otiskujícího také Ïánrovû dife-
rencovan˘ „hvûzdiãkov˘“ Kritick˘ Ïebfiíãek vybra-
n˘ch premiér v âR, tedy i tûch z obou scén MdB.
Do jejího jiÏ 19. roãníku pfiispûlo tentokrát 110 za-
svûcen˘ch úãastníkÛ – hlavnû kritikÛ, publicistÛ 
a teatrologÛ, ale téÏ osloven˘ch divadelníkÛ a dal-
‰ích jevi‰tím blízk˘ch osobností. Kritériem pro
oznaãení „Inscenace roku 2011“ byl kromû ovûfii-
telnû vymezené (a pfiesto ne vÏdy pfiesnû respek-
tované) doby vzniku její ‰iroce pojíman˘ ãesk˘
pÛvod. Redakce sice opakovanû vyz˘vá k urãení
pouze jediného titulu, respektuje v‰ak i poãet vy‰‰í
a hlasy pro nû pak aritmeticky dûlí. Dostateãnû
pestré odpovûdi zmínily ve velkém druhovém roz-
ptylu mnoho desítek nastudování scén jak „tradiã-
ních“, tak experimentálních, „alternativních“ 
a „nezávisl˘ch“ (ty se nyní prosadily jen mini-
málnû). Jako obvykle respondenti, vût‰inou do-
provázející své tipy struãn˘m zdÛvodnûním, staãili
sledovat pfieváÏnû pfiedstavení praÏská nebo festi-
valová, pfiiãemÏ v jisté nev˘hodû jsou tituly hrané
„mimo centrum“, ménû reprízované nebo nasa-
zené aÏ závûrem pfiíslu‰ného roku. Tím spí‰e si
‰ir‰í diváckou i ãtenáfiskou pozornost zaslouÏí fakt,
Ïe se také tentokrát zviditelnilo Brno, kde ostatnû
nûkolik osloven˘ch publicistÛ pÛsobí. Hned po
témûfi trvale dominující Praze (a pfied tûsnû násle-
dující Ostravou) se s 19 1/3 body opût prosadila –
a to i pfiiãinûním MdB – moravská metropole, ne-
chávajíc v‰echna ostatní krajská a okresní diva-
delní sídla za sebou. Zatímco rok pfiedtím slavilo
v˘razn˘ úspûch hlavnû zdej‰í první ãeské uvedení
anglického muzikálu Mary Poppins v reÏii Petra
Gazdíka, nyní se o sympatie respondentÛ DN vÏdy
po jednom hlase podûlila nastudování tfii. Na âi-
noherní scénû vzbudila (jako témûfi kaÏdoroãnû)
pozornost praÏská reÏisérka Hana Bure‰ová, a to
stylovû ãist˘m pojetím obrozeneckého biblického
dramatu MojÏí‰ od venkovského ‰evce Franti‰ka

Vodseìálka. Na doklad citujme z pfiíslu‰ného vy-
jádfiení: „…bájeãn˘ nápad, kdy Izraelité putují ãty-
fiicet let a je to pofiád stejné a oni se nepouãí, a pak
pfiijde najednou Zázrak a v‰echno dobfie do-
padne.“ Hudební scéna se prosadila broadway-
skou gangsterskou pfiedlohou Freda Ebba, Boba
Fosseho a Johna Kandera Chicago v dynamicky
nápaditém komiksovém ztvárnûní Stanislava
Mo‰i. Svûtovû proslul˘, novû pfieloÏen˘ „roman-
tick˘ muzikál“ Leslieho Bricusse a Franka Wild-
horna Jekyll a Hyde dle komentáfie „vynikl v reÏii
Petra Gazdíka pÛsobivou orchestrální ãi scénogra-
fickou sloÏkou a pfiedev‰ím mimofiádn˘m herec-
k˘m i pûveck˘m v˘konem Du‰ana Vitázka v titulní
dvojroli“.
Pro pofiádek zaregistrujme, Ïe nedlouho pfiedtím
udûlily DN Ceny za sezonu 2010/2011, nikoli tedy
za minul˘ kalendáfiní rok. Speciální dvacetiãlenné
grémium posuzovalo v pûti kategoriích (Alterna-
tivní divadlo, Tanec a balet, Hudební divadlo, âi-
nohra, Hereck˘ v˘kon sezony bez ohledu na
Ïánry) celkem 76 velmi rÛznorod˘ch tipÛ (viz DN
16/2012), z toho nûkolik z Brna i pfiímo z muziká-
lové tvorby MdB (Hana Bure‰ová, Stanislav
Mo‰a, Petr Gazdík, ·imon Caban). Neokázalé
pfiedání grafick˘ch listÛ Jifiího Anderleho pûtici ví-
tûzÛ (MdB se do ní neprobojovalo) probûhlo v Di-
vadelním ústavu 6. fiíjna 2011; záznam poté
odvysílala âT 2, komentované v˘sledky zvefiejnili
vyhla‰ovatelé (DN 17/2011).  
V˘roãní Ceny Thálie 2011, které ve ãtyfiech zá-
kladních soutûÏních kategoriích (doprovázen˘ch
je‰tû trojím ocenûním za celoÏivotní mistrovství 
a dvûma dal‰ími uznáními) s pfiedstihem vyhla‰uje
a pomûrnû sloÏit˘m dvoustupÀov˘m zpÛsobem vy-
bírá Herecká asociace v ãele s nov˘m prezidentem
Jifiím Hromadou, znaly své kandidáty daleko
dfiíve. Pfiím˘ televizní pfienos jejich slavnostního
vyhla‰ování z praÏské „zlaté kapliãky“ moderoval
24. bfiezna t. r. uÏ posedmé plzeÀsk˘ herec a dra-
matik Antonín Procházka – mimochodem ãerstv˘
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spolupracovník MdB jakoÏto reÏisér dubnové pre-
miéry rozverné komedie Jaroslava Vostrého Tfii
v tom.
I ve svém devatenáctém roãníku mûla tato oblí-
bená profesní akce dostateãnou masmediální pu-
blicitu (nûkdy bohuÏel v poklesle bulvárním duchu
s titulky typu „Herci se radují: Jsou peníze, bude 
i veãírek!“), takÏe jen pro úplnost pfiipomeÀme, Ïe
z trojice brnûnsk˘ch nominantÛ (celkem se jich
se‰ly dvû desítky) uspûli sólista baletu ND Jan
Fousek a v kategorii „Opereta, muzikál a jin˘ hu-
dební Ïánr“ ztvárnûním jiÏ zmínûné dvojrole
Du‰an Vitázek. „Slavná konfrontace Jekylla 
a Hydea zaznívá v mimofiádnû pfiesvûdãivé síle 
a emotivním úãinku, kter˘ je skuteãnou ukázkou
Vitázkova muzikálového mistrovství,“ vyjádfiila se
k hercovû uÏ druhé Cenû Thálie porota.
Snad je‰tû prestiÏnûj‰í postavení si – alespoÀ v od-
born˘ch kruzích – vybudovaly Ceny Alfréda Ra-
doka, jeÏ dovr‰ily kulaté dvacáté v˘roãí. Jejich
zajímavé rozbory a nejen statistické rekapitulace
z rozliãn˘ch hledisek nabídly napfi. statû Jany Ma-
chalické (Lidové noviny 3. ledna 2012) a Karla
Krále (Svût a divadlo 2/2002 a 1/2012). Nadaãním
fondem skromnûji dotovaná ocenûní byla 25.
února 2012 vyhlá‰ena tentokrát v praÏském Di-
vadle v Dlouhé; ceremoniál, konferovan˘ Lenkou
Krobotovou, Davidem Novotn˘m a Václavem Ne-
uÏilem (‰ir‰í nominace byly opût známy pfiedem),
mohli jsme téhoÏ veãera sledovat v opoÏdûném
„pfiímém“ pfienosu na programu âT 2. Nadto ‰e-
stiãlenná porota vyhodnotila samostatnou autor-
skou soutûÏ o nejlep‰í ãeskou a slovenskou
dramatickou novinku. Pofiádající revue Svût a di-
vadlo (SAD) se jako obvykle obrátila na osoby 
o divadle systematicky pí‰ící a uÏ v 1. leto‰ním ãísle
zvefiejnila podrobné „radokovské“ v˘sledky, které
televizní sestfiih ani denní tisk pochopitelnû neza-
chytily. Reprezentativní ankety se neanonymním
hlasováním zúãastnil vysok˘ poãet 82 osloven˘ch
kritikÛ (vãetnû nûkolika brnûnsk˘ch), pfiiãemÏ „li-
mitující faktory“ jejich zábûru se pfiíli‰ neli‰ily od
zmínûné ankety DN. Tipy v osmi kategoriích
(kaÏd˘ respondent v nich mÛÏe udûlit aÏ tfii hlasy 
a k resumé se dojde prost˘m souãtem) net˘kaly se
ov‰em pouze ãinoherních pfiedstavení, n˘brÏ nej-
‰ir‰ího spektra ve‰ker˘ch jevi‰tních aktivit, a to
v samostatném oddíle i tûch zahraniãních. ProtoÏe
vût‰ina na‰ich náv‰tûvníkÛ patrnû nemá moÏnost
SAD pravidelnû sledovat, zalistujme tímto po-
mûrnû obsáhl˘m, odbornû kompetentním zhodno-
cením zde. AlespoÀ enumerativnû si pov‰imnûme,
jak je tu (nejednou v redakãní selekci a krácení)
reflektován právû umûleck˘ pfiínos MdB, aniÏ by-
chom ov‰em bagatelizovali soubûÏné v˘sledky dal-
‰ích zde zastoupen˘ch scén Brna (ND vãetnû
Reduty, Divadlo Husa na provázku, Divadlo 

U stolu, Buranteatr, Divadlo Polárka, Studio
Marta JAMU) a jiÏní Moravy vÛbec (MD Zlín,
Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû), resp. brnûn-
sk˘ch tvÛrcÛ hostujících v souborech jin˘ch mûst
nebo b˘val˘ch ãlenÛ MdB.  
Jak známo, témûfi v‰echny „zlaté medaile“ zÛstaly
(stejnû jako loni a pfiedloni) v Praze. V kategorii
„Nejlep‰í inscenace roku 2011“ pfiipomnûla se
z produkce MdB (po pfiedchozím úspûchu titulÛ
Mary Poppins a ·kola základ Ïivota) s dvûma hlasy
inscenace Hany Bure‰ové MojÏí‰ a za ní Mo‰ovo
nastudování Chicaga. V oddíle „Îensk˘ hereck˘
v˘kon roku 2011“ najdeme Alenu Antalovou coby
Audrey v Gazdíkovû pojetí Ashmanovy a Menke-
novy hudební parodie Kvítek z horrroru, Ivanu
VaÀkovou (Lucy Harrisová v provedení Jekylla 
a Hydea) a Irenu Konvalinovou jako Julianu Tes-
manovou z Ibsenovy Hedy Gablerové, ov‰em z na-
studování Adama DoleÏala v Buranteatru, kde
zaujal rovnûÏ Vojtûch Blahuta jakoÏto Tesman.
V obdobné kategorii muÏské zabodoval ãtyfimi
hlasy na 5. - 7. místû v dvojpostavû Henryho Jekylla
a Edwarda Hydea Du‰an Vitázek. Pro ilustraci oci-
tujme superlativní charakteristiky: „Famózní mu-
zikálov˘ v˘kon, promy‰lená postava v promy‰lené
reÏijní koncepci“; „Vypráví pfiíbûh rozervaného Je-
kylla a klidného Hydea – v Ïánru muzikálu interpre-
taãnû strhující v˘kon, kter˘ se nesvezl s vnûj‰í
pozlátkovostí role“; „Fascinující portrét ãlovûka pro-
padajícího schizofrenii – a pfiitom objevujícího
úÏasné hlubiny své vlastní du‰e. Perfektní kondice,
perfektní fiemeslo, figura vystavûná do nejmen‰ího
detailu“; „…zazáfiil mimofiádn˘m hereck˘m i pûvec-
k˘m podáním“. Vy‰‰í, tj. 3. - 4. pfiíãku zde ostatnû
obsadil Martin Havelka, tedy Mistr v téÏ jinde vy-
soce ocenûné „provázkovské“ novince Milana Uh-
deho a Milo‰e ·tûdronû Leo‰ aneb Tvá nejvûrnûj‰í
(reÏie Vladimír Morávek). Objeví se tu také Igor
Ondfiíãek (titulní role MojÏí‰e) a Michal Isteník, 
a to za postavu Mundka z Walczakovy a Tycovy
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Amazonie v Buranteatru. V oddíle „Divadlo roku
2011“ vyzdvihli MdB dva respondenti. U pfiíslu‰-
n˘ch kategorií se prosadili ‰éf v˘pravy Jaroslav Mil-
fajt (scéna k jevi‰tní verzi Ecova románu Jméno
rÛÏe) a hudebník Dalibor ·trunc (v téÏe inscenaci
Petra Kracika). Nejvíce vûhlasu (srov. nûkolik pu-
blikovan˘ch rozhovorÛ) v‰ak MdB pfiinesl v partii
„Talent roku 2011“ (s dramaturgem Janem ·otkov-
sk˘m v závûsu) Michal Isteník, kter˘ bodoval jiÏ
roãník pfiedtím a nyní v ní s pûti hlasy zvítûzil. Slovy
„radokovské“ kritiky: „Má mimofiádn˘ smysl pro
komiku, dokáÏe vystavût i dramatické role“; „…
Svou hereckou tvárnost prokazuje jak v klíãov˘ch 
i men‰ích rolích na obou domovsk˘ch scénách, tak
v dal‰ích brnûnsk˘ch souborech (pfiedev‰ím jako
pfiední ãlen Buranteatru, kde projevil i autorské 
a dramaturgické ambice) a zatím se celkem ubránil
nebezpeãí komediálního za‰katulkování“.
Uznání múzám z Lidické pfii‰lo leto‰ního jara je‰tû
z jiné strany: 12. bfiezna t. r. pfievzal v praÏském
Obecním domû poctu Hospodáfiské komory âR
¤ád Zlatého Vavfiínu spolu s dal‰ími osobnostmi
fieditel MdB Stanislav Mo‰a. 
Jak z tohoto snad ne pfiíli‰ suchopárného pfiehledu
pfiedev‰ím odborn˘ch anket celostátního mûfiítka
vypl˘vá, mÛÏe se také v uplynulém roce Mûstské
divadlo Brno vedle trvalé divácké pfiíznû a zahra-
niãních „spanil˘ch jízd“ pochlubit i nejedním úspû-
chem oficiálnû deklarovan˘m.

Vít Závodsk˘

MUZIKÁLY PODLE ·TùDRONù 
A UHDEHO ANEB OD BALADY 
K BALADù 
Milan Uhde s Milo‰em ·tûdronûm napsali 
a uvedli uÏ pát˘ muzikál, tentokrát podle novely
BoÏeny Nûmcové Divá Bára. První vznikly z inici-
ativy reÏiséra ZdeÀka Pospí‰ila pro Divadlo na
provázku, s nímÏ Milo‰ ·tûdroÀ pravidelnû spolu-
pracoval: Balada pro banditu (1975) a Na Po-
hádku máje (1976), pfiepracovaná do prvního
skuteãného muzikálu autorské dvojice pod ná-

zvem Hra na Pohádku máje (1991) pro Hudební
divadlo v Karlínû, kde se stal Pospí‰il porevoluã-
ním fieditelem – krátce nato se pod názvem Po-
hádka máje její „ãinoherní“ verze hrály v Mostû,
âeském Tû‰ínû a v ãinohfie ND Brno. Poslední tfii
muzikály vznikly se znaãn˘m odstupem pro Mûst-
ské divadlo v Brnû a vykazují spoleãné rysy: Nana
(2005), âerven˘ a ãern˘ (2007), Divá Bára (2012).
UÏ ãasová césura naznaãuje, Ïe Balada pro ban-
ditumá s polistopadov˘mi opusy autorské dvojice
nejménû spoleãného. Dokonce se zdráhám oznaãit
zbojnickou baladu, vlastnû tûch pár písniãek, co
nejlíp vyzní jen s kytarou, za muzikál. A nepova-
Ïuji za rozumné mûstnat ji do souãasné muziká-
lové formy, jak se ãasto dûje buì v inscenaci, nebo
pfiímo nov˘m aranÏmá ãi dokonce úpravou hudby.
Balady pro banditu se po listopadu zmocnilo uÏ
ãtrnáct ãinoherních souborÛ, do jejichÏ repertoáru
pfiirozenû patfií. Zapoãítal jsem i v˘teãnou auten-
tickou Morávkovu inscenaci na domácí scénû Di-
vadla Husa na provázku (2005).
Také je namístû pfiipomenout, Ïe text Balady pro
banditu „pokryl“ Pospí‰il, Uhde nesmûl publiko-
vat, a Milo‰ ·tûdroÀ nevûdûl, s k˘m na legendár-
ním a vlastnû naprosto v˘jimeãném díle spo -
lupracuje. Uhde vzpomíná, Ïe mu ·tûdroÀ 
v dobré vífie tehdy nabízel spolupráci! Ostatnû
stejnû se se‰li nad provázkovskou „operou“ Fou-
ché. A pozdûji leccos plánovali, mezi jin˘mi Nanu.
Nejdfiív je text, pak muzika
Souãasník W. A. Mozarta Antonio Salieri napsal Ïer-
tovnou operní disputaci Prima la musica e poi le pa-
role – v opefie je dÛleÏitûj‰í hudba neÏ text. 
V opusech Milana Uhdeho a Milo‰e ·tûdronû je
tomu obrácenû. Jednak v Ïádném jejich díle nena-
cházím pasáÏe zdÛvodnûné hudbou a neumím si
pfiedstavit, jak ·tûdroÀ po vzoru operních skladatelÛ
úkoluje „libretistu“ pfiipsat árii nebo balet. 
A pak a hlavnû – ve ·tûdroÀovû muzikálovém kom-
ponování nesly‰ím ryze hudební jednotu, jeho parti-
tury vykazují typické prvky scénické hudby,
dotváfiející literárnû pfiedurãené situace. Jeho hudba
je i proto polystylová, jak reaguje na rÛzné podnûty
a fie‰í rÛzné situace, nemá aspirace vytvofiit stylovû
koncizní uzavfiené autorsky originální dílo. ·tûdro-
Àova hudba zÛstává vÛãi textu v nejlep‰ím slova
smyslu sluÏebná, dotváfií a povy‰uje psané slovo. Je
ov‰em chytrá, pouãená historicky i stylovû, ·tûdroÀ
nikdy nezapfiel vzdûlaného hudebníka a dokonce
muzikologa. A také se nikdy nebál sklouznout k mo-
tivÛm, zvlá‰tû melodiím, aÏ lacin˘m, odpovídajícím
bûÏnému muzikálovému zboÏí, ov‰em zase s li‰ácky
pfiimhoufien˘ma oãima. Prostû se volnû inspiruje
podle potfieby, není nijak úzkostliv˘ ve stylu, dÛleÏi-
tûj‰í pro nûj je hudební vyjádfiení fráze, vûty, my‰-
lenky, situace. JenÏe zase ne tak dÛleÏité, aby jen
ilustroval, jen dramatizoval, aby si s nimi nehrál.
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V Nanû psal ·tûdroÀ pasáÏe operetní, ostatnû za-
ãíná se pfiímo parodií Offenbachova Orfea v pod-
svûtí. ·tûdroÀ si poÈouchle hrál s líbiv˘mi
me lo diemi, aby je vzápûtí zlomil do sentimentál-
ního podkresu dialogÛ klavírem, záhy ostfie stfiiÏe-
ného krátkou odrhovaãkou. A tak dál, nechybí
pasáÏe odnûkud z ‰antánu a kabaretu ani nápo-
doba kostelních varhan.
V âerveném a ãerném zní renesanãní motivy, které
se v Nanû jen mihly. Hudba lavíruje mezi drob-
n˘mi popûvky, zhudebnûn˘mi promluvami a mu-
zikálov˘mi písnûmi, neobvyklé intonace nejsou
interpretaãnû jednoduché, coÏ se na provedení bo-
huÏel projevilo. Z onûch tfií muzikálÛ pro Mo‰u je
to myslím ·tûdroÀova nejambicióznûj‰í partitura,
originální struktura hudby pfiesnû odpovídá drob-
n˘m filmov˘m stfiihÛm situací, do nichÏ zasahují
reálné i nereálné postavy, tfieba Napoleona ãi Vol-
taira. Hudební pasáÏe jsou stejnû jako repliky pre-
ciznû formulovan˘mi argumenty, nikoli hovo rov˘m
dialogem ãi písniãkafiením. Muzikál otevírá v˘-
razná fanfára, zvuková ikona, svého druhu leitmo-
tiv, kter˘ nenápadnû prorÛstá partiturou, aby ho
naplno rozezpívala hlavní postava Juliena Sorela
aÏ v poslední písni pfied popravou.
Kontinuitu, poãínající dokonce uÏ Baladou pro
banditu, lze v‰ak vysledovat v Uhdeho textech,
které mimo jiné pfiedurãují styl ãi Ïánr v˘sledného
díla – Balada pro banditu je proto víc hrou se
zpûvy neÏ muzikálem, pokud tím oznaãením rozu-
míme hudebnûdramatickou skladbu, v níÏ se text
s hudbou pfiirozenû prolínají, potfiebují se vzá-
jemnû, a dramatické vrcholy patfií hudbû. A to ne-
poãítám s urãit˘mi muzikálov˘mi idiomy, jimÏ
první dvû muzikálová díla pro Mo‰u uÏ vÛbec ne-
odpovídají, jakkoli s nimi oba tvÛrci koketují. Je
bláhové dohledat ·tûdroÀovy inspiraãní zdroje,
ale jasné jsou pfiinejmen‰ím dva: opera v ‰irokém
spektru moÏností, jak je muzikolog ·tûdroÀ dobfie
zná, a pak svût pfiedlistopadového Divadla na pro-
vázku, Josefa Berga a dal‰ích. Geniální písniãky
Balady pro banditu ·tûdroÀ odvodil podobnû jako
kdysi ãinil EFB z autentick˘ch folklorních sbírek
– proto se jejich prostfiednictvím jakoby rozpomí-
náme na nûco známého, proto obsahují pfiímoãaré
pojetí základních lidsk˘ch hodnot, víry, zla, lásky,
nenávisti, které tak zapÛsobily dva roky pfied
Chartou 77. Jako bychom ‰li se dÏbánem pro ãer-
stvou vodu ke studánce. Písniãky rychle zlidovûly
a ve své dobû se pfiifiadily k folku.
Parchant Brecht
V‰echny Uhdeho muzikálové texty jsou v nej‰ir‰ím
slova smyslu historické, vracejí se do minulosti, aby
se ostfie vyslovily k souãasnosti: Balada pro banditu
byla v˘kfiikem svobody v dobû normalizace, âerven˘
a ãern˘ vzestupem a pádem schopného, a proto
krajnû nebezpeãného kariéristy, Nana tragick˘m po-

kusem udrÏet si lidskou dÛstojnost. Na to bezpro-
stfiednû navazuje i Divá Bára, proti Nanû ãistá du‰e,
na niÏ neomalenû útoãí komunita vesnice ne pro
tmáfiské pfiedsudky, jako u BoÏeny Nûmcové, ale pro
fa‰istické a rasistické sklony. Bára je Ïidovka, je disi-
dentka, je svobodnû myslící ãlovûk a krásná holka,
která nechce dávat kaÏd˘mu, potvrdil autor. Proto se
ani náhodou neodvolává ke známému filmu, kter˘
pfiíbûh romantizoval, idealizoval a v nûmÏ ulpûl pfií-
dech po váleãné ideologie. Divou Bárou si Uhde vy-
fiizuje úãty s nejtemnûj‰ími pudy souãasné spo  leã-
nosti, která by si ráda udûlala svÛj pofiádek – a ‰la by
pfies mrtvoly, jako v minulém století. Z hofiící már-
nice nezachrání Báru myslivec, drsn˘ lynã vesniãa-
nÛm rozmluví starosta s faráfiem a oba milenci musí
útûkem ze zfa‰izované komunity zachránit hol˘
Ïivot.
Uhde prostû pí‰e muzikály v zásadû stejnû jako jiné
dramatické texty, jen v nejnutnûj‰í mífie je podfiizuje
muzikálové technologii. A protoÏe Milo‰ ·tûdroÀ
Uhdemu pfiitakává, v jejich muzikálech chybûjí ryze

muzikálové scény, fieãeno s Ivo Osolsobû – pro-
stfiedky a materiály pÛsobivé samy o sobû, zpûvy
a tance, efektní finále. AÏ do Divé Báry jsou proto
jejich opusy jaksi asketické, pfiísné, víc literární neÏ
múzické.
V obraznosti, nepopisnosti a vûcnosti Uhdeho
texty vycházejí z poetiky Bertolta Brechta. Nene-
chme se m˘lit nálepkou antibrechtovce, kterou si
Uhde sám pfiilepil jedním odborn˘m pojednáním:
nesná‰í Brechtovo pouãování divákÛ a jeho sa-
mého povaÏuje za prolhaného parchanta – mluví
mi z du‰e. A pak, odhaduji, se tím postojem vyrov-
nává s brnûnsk˘m „brechtováním“ a moÏná se
sv˘m mládím, kdy se na Brechtovi, jak sám poctivû
pfiiznává, vyuãil. A také tûÏko by tak zfiejmou vûc
tutlal. Ostatnû muzikálová forma obecnû má
blízko k „epickému“ vyprávûní pfiíbûhÛ, a do-
konce v tûch nejlep‰ích pfiípadech nechybí poslání.
A málo platné, jakkoli se tomu Uhde brání, zÛs-
tává tak trochu brechtovsk˘m moralizátorem,
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kter˘ sice nekáÏe pravdu tak plakátovû jako
Brecht, nicménû provokativnû si stojí na svém etic-
kém stanovisku. Dokonce se dá fiíci, Ïe Uhdeho
zásadní modernistické stanovisko se trochu roz-
chází se ·tûdroÀov˘m postmoderním ãi postmo-
dernou pouãen˘m.
Divá Bára trochu jiná
Hudba Divé Báry doznala proti pfiedchozím opu-
sÛm citelné zmûny, které pfiisuzuji Leo‰i Kubovi
coby spoluautorovi partitury. Na pfiedchozích mu-
zikálech ·tûdronû s Uhdem se podílel jako aranÏér
i hudebním nastudováním. Partitura Divé Báry je
oproti pfiedchozím vylehãená, lze zaslechnout vtip-
nou citaci klasikÛ i populáru, víc se pracuje s krát-
k˘mi i del‰ími mezihrami coby v˘znamov˘mi
„replikami“ orchestru nebo pfiíleÏitostí k taneãním
kreacím. Melodika se zjednodu‰ila, vyuÏívají se 
v neãekané mífie melo dicko-rytmické modely
„spotfiebních“ muzikálÛ i pfiekvapivé obraty, které
hudbû dodávají atraktivitu a trochu pochybnosti,
jestli uÏ nejsou za únosnou hranou líbivosti. Ve
scénû v hospodû zazní parafráze vesnické de-
chovky. A také je partitura pestfiej‰í emocionálnû,
od odrhovaãek po lyrické zpûvy, zazní i rockové
názvuky. Hudba se víc prosazuje sama o sobû. Po-
prvé od Balady pro banditu se tu usiluje o hit, na-
pfiíklad písní o kapkách vody, která pro tvar
muzikálu není úplnû nezbytná, nebo podobnou 
o jediné ãerné ovci ve stádu ovcí bíl˘ch, která zá-
roveÀ vyslovuje poslání. Nechybí finále. Odhaduji,
Ïe Divá Bára bude vÛãi divákÛm vstfiícnûj‰í neÏ
pfiedchozí díla.
Je pfiinejmen‰ím zvlá‰tní, Ïe ani jeden ze tfií muzi-
kálÛ Uhdeho a ·tûdronû nereÏíroval Stanislav
Mo‰a nebo nûkdo ze stál˘ch zaveden˘ch reÏisérÛ
Mûstského divadla. Dokonce vÏdycky nastoupili
reÏiséfii v kontextu Mo‰ova divadla neãekaní a v˘-

sledn˘ tvar to ovlivnilo: Petr Kracik vedl Nanu pfií-
li‰ ãinohernû, Juraj Deák sehrál muzikál âerven˘ 
a ãern˘ jako brechtovské divadlo na divadle. Oba
podtrhli spí‰ to, co díla odli‰uje od muzikálového
normálu. V Brnû debutující Juraj Nvota prospûl
Divé Báfie uÏ prázdn˘m vzdu‰n˘m jevi‰tûm s dfie-
vûnou ‰ikmou, na níÏ pfied diváky obnaÏil jednání
hercÛ. Andrea Bfiezinová je ideální Bárou, Ïivo-
ãi‰nû spontánní, upfiímnou, která uÏ svou existencí,
jinakostí provokuje nasupené okolí. Ostatní hrají
pfiesnû trochu „brechtovské“ figurky. Pfiedev‰ím
v‰ak Nvota vylavíroval ãinohru s muzikálem a pfii-
dal místa baladická a folklorní, ne tak eticky ãistá
jako kdysi, spí‰ lehce humorná. Baladou v‰ak dílo
je uÏ sevfien˘m tvarem a poetiãností.
Úvaha by mohla a mûla pokraãovat k dal‰í jevi‰tní
tvorbû Milo‰e ·tûdronû i Milana Uhdeho, neboÈ
ta s jejich muzikálov˘mi opusy pfiímo souvisí.
Vãetnû „Leo‰e“ v Huse na provázku. Ostatnû
Milan Uhde si muzikálové psaní pochvaluje a roz-
hodnû v nûm chce pokraãovat.

Josef Herman, Divadelní noviny 8/2012 

DIVÁ BÁRA 
Z MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO – 
NESPOUTANÁ, ÎIVELNÁ A DIVOKÁ 
BoÏena Nûmcová a její Divá Bára se staly proza-
tím nejnovûj‰í inscenací na prknech Mûstského di-
vadla Brno. Osvûdãená dvojice tvÛrcÛ Uhde –
·tûdroÀ k sobû pfiidali jako spoluautora hudby
Leo‰e Kubu a vytvofiili pozoruhodn˘ a moÏná tro-
chu netradiãní muzikál o nebojácné dívce Báfie,
která se nebojí noci, blesku ani tlaku okolí tehdej‰í
doby plné konvencí.
Kdo chce s vlky b˘ti, musí s nimi v˘ti
Autofii muzikálu se pfiíbûhu slavné spisovatelky 
v zásadû drÏí, ale v jejich podání je pfiíbûh ponûkud
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více stravitelnûj‰í pro dne‰ního diváka. Nebere si
servítky o mezilidsk˘ch vztazích, církvi nebo
obecní politice. Naopak tato témata je‰tû rozvíjí 
a s parodickou lehkostí se naváÏí do „venkov-
sk˘ch“ autorit zmítan˘ch tlakem okolí a city k blíz-
k˘m. Aktuální téma refrénu: „Kdo chce s vlky b˘ti,
musí s nimi v˘ti...“ zde vyznívá s je‰tû vût‰í nalé-
havostí.
Bára je zde vykreslená jako nepochopená tvrdo-
hlavá dívka, která selsk˘m rozumem brojí proti
stádovosti davu, intrikám a lidské hlouposti. Stfiet
generaãních postojÛ a spoleãensk˘ch norem se
pere v husté polévce s romantick˘m nádechem na
rytmech muzikálu. Atmosféru dokresluje lidová
muzika a dobové venkovské kost˘my, a to v‰e 
ve v˘borné choreografii Hany Litterové.
DivoÏenka Bára a ti druzí
Bára v podání Andrey Bfiezinové sr‰í Ïivoãi‰ností,
nespoutaností a je ve svém projevu  nadmíru pfie-
svûdãivá. Sv˘m ‰armem a  hereck˘m i pûveck˘m
v˘konem jasnû dokazuje, Ïe volba hlavní pfiedsta-
vitelky byla skuteãnû namístû. Bfiezinová ve své
první velké herecké pfiíleÏitosti  obstála na v˘bor-
nou. Asi nejsilnûj‰ím pûveck˘m záÏitkem je duet
Báry s Eli‰kou nebo  pûvecká sóla Ladislava Ko-
láfie. 
Ale‰ Slanina, kter˘ zde ztvárÀuje labilního Pavla,
se také popral se svou rolí bravurnû. Slanina pÛ-
sobí jako dokonal˘ prototyp záporn˘ch postav, 
i kdyÏ zde je jeho role spí‰e tragikomická. Intri-
kánsk˘ Starosta (Igor Ondfiíãek) s Faráfiem (Jan
Mazák) se rolí vychytral˘ch vesnick˘ch autorit
(kam vítr, tam plá‰È) zhostili rovnûÏ obstojnû.
Správce Sláma (Viktor Skála) je nezapomenuteln˘
ve svém opileckém taneãku pfii cestû z hospody.
Vojtûch Blahuta (Ondfiej) ve své prostotû a nevin-
nosti mile pfiekvapí.
Texty nûkter˘ch písní s komick˘m nábojem si divák
zamiluje, stejnû tak i husí sbor nebo stádo bíl˘ch ovcí
s jednou ãernou. Tato symbolika názornû popisuje,
oã v dûji bûÏí. Po stránce kost˘mÛ si divák prostû
uÏije jedineãnou hravost Zuzany ·tefunkové – Ru-
sínové. A nejromantiãtûj‰í scéna je bezesporu ta 
s „divou“ Bárou a myslivcem na hospodské zábavû.
Divá Bára autorÛ ·tûdronû, Uhdeho a Kuby je
spí‰e neÏ oddechovou, humornou záleÏitostí lehce
morální sondou, která nabízí zamy‰lení na aktu-
ální témata. Ale dojde i na humor a lásku, a to v‰e 
v  pfiíjemn˘ch melodiích. Urãitû stojí za vidûnou...

Katefiina ·ebelová, 
www.velkaepocha.sk, 28. 3. 2012

DIVÁ BÁRA ZAÚTOâILA NA BANDITU. 
V MUZIKÁLOVÉM SOUBOJI OBSTÁLA 
Mûstské divadlo Brno láká na nov˘ muzikál Divá
Bára. Duo Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ pfiepraco-
valo klasické dílo na originální muzikálov˘ poãin.

Vtipné texty a dialogy dostaly publikum do kolen.
Dramatik Milan Uhde a hudební skladatel Milo‰
·tûdroÀ opût spojili své síly. Na konci bfiezna
uvedlo Mûstské divadlo Brno premiéru nového
muzikálu Divá Bára. S kaÏd˘m nov˘m projektem
dvojice Uhde-·tûdroÀ publikum ãeká na zopako-
vání neopakovatelného úspûchu Balady pro ban-
ditu.
Bylo tu, není tu. Balada pro banditu je tu stále
Divá Bára sice slavnûj‰ího muzikálového bratra
nepfiekonala, ale postavila se mu se ctí. Pfiedsta-
vení bylo koncipované jako drsnûj‰í adaptace kla-
sického díla BoÏeny Nûmcové. „Divou Báru nelze
pfievrátit naruby ani levnû parafrázovat. Konflikt
jsem ale zkusil pfiitvrdit. U BoÏeny Nûmcové je to
poloidylka,“ komentoval svÛj autorsk˘ zámûr
Milan Uhde.
Divá Bára se stateãnû pere s muÏi i Ïivotním osu-
dem
Pfiíbûh vypráví o Ïivotû venkovské dívky Báry 
v podání Andrey Bfiezinové, která naráÏí na nená-
vist povûrãiv˘ch vesniãanÛ. Nebojácnost a div˘
vzhled Báry jsou jim proti mysli. KdyÏ se Bára,
pfievleãená za stra‰idlo, rozhodne vymanit kama-
rádku Eli‰ku z domluveného sÀatku, vesniãané ji
potrestají nocí strávenou v márnici. Nakonec ji
v‰ak vysvobodí tajemn˘ myslivec a pfiíbûh konãí
happy endem.
Konec idylky v âechách
My‰lenka, Ïe povaha ãlovûka nesouvisí s jeho
vzhledem, je v podání Nûmcové skuteãnû obalená
do vesnické idylky. Muzikálové podání Divé Báry
pfiitvrdilo jak v pfiíbûhu, tak i ve scénickém a kos-
t˘mním zpracování.
„S v˘tvarnicí Zuzanou ·tefunkovou-Rusínovou
jsem se domluvil na tom, aby návrhy kost˘mÛ 
a masek vypracovala tak, Ïe kdyÏ se Bára objeví 
u hfibitovní zdi, musí se jí obecenstvo leknout. Má
to b˘t v˘jev jako z hororu a Báfie za to hrozí lynã,“
vyjádfiil se Uhde. Z rozzufieného lynãujícího davu
‰la hrÛza a scéna na hfibitovû byla skuteãnû
efektní. Pfiesto se diváci celou dobu hlasitû smáli.
Dvû brnûnské legendy Uhde a ·tûdroÀ
Dramatik Milan Uhde a skladatel Milo‰ ·tûdroÀ
patfií mezi klasiky muzikálu. Na spoleãném kontû
mají napfiíklad muzikály Nana a âerven˘ a ãern˘.
Jejich nejslavnûj‰í dílo Balada pro banditu na mo-
tivy Olbrachtova Nikoly ·uhaje loupeÏníka se do-
dnes hraje v brnûnském divadle Husa na
provázku. Doãkalo se i filmového zpracování s Mi-
roslavem Donutilem v hlavní roli.
Uhdeho umûní spoãívá v tom, Ïe dokáÏe napsat
dramatick˘ pfiíbûh, a pfiesto pobavit. Za v˘znam-
ného pfiispûní ·tûdroÀovy osobité hudby a reÏie
Juraje Nvoty dokázal téma zpracovat tak své-
ráznû, Ïe se lidé v hledi‰ti nestaãili divit.
Vtipné lidovky rozesmávaly publikum od zaãátku
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aÏ do konce, tanec hus a ovcí skvûle navodil atmo-
sféru vesnice. Vrcholem pfiedstavení byly beze-
sporu hlá‰ky faráfie v podání Jana Mazáka.
„Pro Faráfie jsem napsal píseÀ, kterou mnû moÏná
bude nûkdo mít za zlé. Její refrén zní: Kdo chce 
s lidmi b˘ti, musí s nimi Ïíti, kdo chce s vlky Ïíti,
musí s nimi v˘ti. Je to vlastnû tak trochu faráfi - po-
pulista, ve skuteãnosti prototyp souãasného poli-
tika,“ popsal Uhde postavu faráfie.
NaráÏky na souãasnost se v inscenaci objevily nû-
kolikrát. Sedlák si stûÏoval, Ïe mu poji‰Èovna ne-
proplatila zapálenou stodolu, správce rozdával
‰eky, ptáci pomfieli na ptaãí chfiipku. Nenápadné
propojení s realitou dne‰ní doby pfiiblíÏilo publiku
dobu BoÏeny Nûmcové bez toho, Ïe by ji nûjak pa-
rodovalo.
Hit typu Bylo tu, není tu z Balady pro banditu se
sice nekonal, ale originální vesnické odrhovaãky
by za pár let klidnû mohly zlidovût. Tento pocit 
v ãlovûku vyvolá málokter˘ autor. I proto je dvo-
jice Uhde a ·tûdroÀ dnes uÏ zárukou kvality.
Nela Armutidisová, www.topzine.cz, 10. 4. 2012 

POPMUZIKÁL O ÎENSKÉM PAPEÎI
Proslulé muzikály superlativÛ a domácí novinky
vystfiídal na jevi‰ti Mûstského divadla Brno pop-
muzikál, prakticky popopera, na jaké jsme zvyklí
spí‰ z praÏsk˘ch soukrom˘ch jevi‰È. Ne tak jalová
a podbízivá, obsahuje mluvené scény po vzoru kla-
sického muzikálu, nicménû v zásadû je z rodu his-
torick˘ch velkomuzikálÛ námûtem, barvit˘m
pfiíbûhem i hudebním jazykem.
Nûkdy kolem roku 855 pr˘ na papeÏsk˘ stolec do-
sedla Ïena, vládla snad mûsíc, a kdyÏ na vefiejnosti
porodila dítû, ukamenovali ji. Zfiejmû spí‰ legenda,
historikové se dodnes nedohodli, hlavnû Ïe nad ní
lze sklenout barvit˘ dojímav˘ pfiíbûh. Dennis Mar-
tin napsal muzikál PapeÏka (Die Päpstin) podle
stejnojmenného románu Donny W. Crossové 

z roku 1996 prakticky sám, jen na libretu spolupra-
coval Christoph Jilo. Rozvedli historickou pfiíhodu
o zpola pohanském pÛvodu Jany kdesi v sever-
sk˘ch krajích, o tajemném léãitelství, jemuÏ se na-
uãila od matky a z fieck˘ch spisÛ, o její cestû za
vzdûláním v muÏském pfiestrojení aÏ po zvolení
papeÏem a tragickou smrt. Podle zákonitostí pop-
muzikálu zdÛraznili stfiet s koncentrovan˘m zlem
úlisn˘ch fiímsk˘ch patricijÛ a velkou tragickou
lásku Jany ke stateãnému váleãníkovi markrabûti
Geroldovi. Ne‰lo jim ale jen o historické atrakce,
v pfiíbûhu se vede genderová disputace o podfiízení
Ïen muÏÛm, o mocensk˘ch intrikách, o sráÏce lid-
ské moudrosti s lidskou hloupostí a mocichtivostí.
A samozfiejmû se nekonãí happy endem.
Pfiíbûh se proplétá fiadou situací, neÏ doputuje
stfiedovûkou Evropou do papeÏského ¤íma. Jeho
vyprávûní pfiímoãar˘m popisem událostí je nej prÛ-
kaznûj‰ím spojením s Ïánrem popopery, spolu 
s analogicky narativní hudbou, melodickou,
efektní, která rozvádí provafiené melodické a ryt-
mické modely obãas velmi plytké. Dennis Martin
je v‰ak naplnil vût‰inou vkusnû, s názvuky na stfie-
dovûkou hudbu a místy se schopností charakteri-
zovat postavy a situace. A také písÀové texty
napsal vtipnû, soudû podle jejich ãeského pfiekladu
Mikulá‰e Bryana, jenÏ je vybavil humorn˘mi i váÏ-
n˘mi postfiehy a obrazy a pfiesnû dodrÏel jejich hu-
dební frázování. Paráda, Ïádné r˘movaãky typu
láska – páska.
Stanislav Mo‰a reÏíroval uÏ svûtovou premiéru
díla v nûmecké Fuldû (3. 6. 2011), coÏ dosvûdãuje
renomé brnûnského Mûstského divadla v muziká-
lové Evropû. Brnûnské uvedení je replikou pÛ-
vodní premiéry, na níÏ se za ãeskou stranu podílela
i kost˘mní v˘tvarnice Andrea Kuãerová. Hudební
nastudování je v‰ak ryze domácí, Dan Kalousek 
s Ondfiejem Tajovsk˘m vypracovali hudební ãísla
sice efektnû, ale pfiedev‰ím coby klíãov˘ prostfie-
dek vyprávûní pfiíbûhu. Ve Fuldû znûl doprovod 
z nahrávky, pro brnûnské uvedení dílo skvûle in-
strumentoval Igor Vavrda, orchestr pfierÛstá v dra-
matickou souãást inscenace, ãemuÏ velmi
napomohlo zdÛraznûní klavíru. Brnûnsk˘ soubor
mÛÏe na úrovni obsadit v‰echny role, vãetnû dût-
sk˘ch, klíãov˘ch je pût: Janu jako prostou dívku
pÛsobivû zpodobnila Svetlana Slováková, Ladislav
Koláfi umûfienû sehrál moudrost fieckého uãence
Aeskulapia, Robert Jícha Janina milence Gerolda
omezil na chlapácké vystupování. Mo‰a dbal
pfiedev‰ím na nesentimentální vûcné vyprávûní
pfiíbûhu, aniÏ by upozadil emoce postav – kaÏdá je
touÏícím a trpícím ãlovûkem, pfies propast staletí
vlastnû souãasníkem. A o to jde! Muzikál se v Nû-
mecku stále drÏí v popfiedí zájmu, v Brnû zfiejmû
uspûje také.

Josef Herman, Divadelní noviny 4/2012 
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Stano Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán

Režie Stano Slovák

Premiéra výpravné legendy se zpěvy 23. června 2012

23. - 28. června a 6. - 8. č  BISkupSký dvůr
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ZDENùK JUNÁK: JÁ MÁM BRNO RÁD
âerstv˘ ‰edesátník, herec Mûstského divadla Brno
Zdenûk Junák vystudoval na brnûnské JAMU
obor ãinohra a muzikál v roce 1974. Po roãním epi-
zodním pÛsobení v Divadle pracujících ve Zlínû
pfie‰el do souboru Státního divadla v Brnû, kde
pÛsobil sedmnáct sezon v letech 1975 – 1992. Od
tohoto roku je ãlenem Mûstského divadla Brno,
takÏe letos oslaví dvacáté v˘roãí v tomto divadel-
ním angaÏmá. Za témûfi ãtyfii desetiletí herecké
práce ztvárnil na divadle desítky skvûl˘ch rolí a asi
by nebylo spravedlivé nûkterou z nich povy‰ovat
nad ostatní. Jednu Ïivotní roli v‰ak ZdeÀkovi Ju-
nákovi nabídlo brnûnské studio âeské televize 
v seriálu âetnické humoresky. Jeho hluboce lidsk˘
praporãík AmbroÏ velkou mûrou pfiispûl k obrov-
ské popularitû tohoto seriálu u nás i v zahraniãí.
Kromû divadla se Zdenûk Junák vûnuje také da-
bingu, kde svÛj hlas propÛjãil napfiíklad Seanu
Connerymu, Alanu Aldovi nebo Gérardu Depar-
dieu. Zdenûk Junák také skvûle zpívá, a to nejen 
v divadelních muzikálech, ale i v hudebním usku-
pení Vinafi‰tí romantici. Dvojnásobného jubilanta
v Ïivotû i v angaÏmá jsme se zeptali na pár otázek. 
Loni na Mikulá‰e jste oslavil ‰edesátku. Je to pro
vás v˘znamn˘ milník, vhodn˘ k bilancování?
K bilancování? V Ïádném pfiípadû. Na odpoãinek
se zatím nechystám a nûkde jsem ãetl, Ïe Ïivot za-
ãíná po ‰edesátce. Tak sem s ním. 
VraÈme se ale o pár desítek let zpátky. Jak se dítû
z exaktnû zamûfiené rodiny dostane ke studiu he-
rectví? 
Absolutnû náhodou. To jsem se jednoho dne roku
1969 ocitl ve vrátnici tehdej‰ího Divadla bratfií
Mr‰tíkÛ, dnes Mûstského divadla Brno, s doporu-
ãujícím dopisem pro ãlena tehdej‰ího souboru, vy-
nikajícího herce Stanislava Zindulku. Ten dopis
byl od jeho kamaráda, také herce, ãlena divadla 
v Hradci Králové pana Miroslava Suchého a já byl
pln oãekávání, jak to dopadne. A ono to dopadlo.
Od té doby jsem zde, akorát jsem si na rok odsko-
ãil do divadla v Gottwaldovû – dnes Zlínû a potom
na jeden rok na vojnu do Prahy. A pak na cel˘ch
17 sezon do Mahenovy ãinohry tehdej‰ího Stát-
ního divadla Brno. Letos to bude pln˘ch 20 let, co
jsem v Mûstském divadle Brno. Ale pÛvodnû jsem
chtûl b˘t advokátem. 
O studiu na JAMU se vyprávûjí legendy. Jaké
bylo pro vás? 
Studium bylo pro mû úÏasné. Pro kluka z prÈavého
mûsteãka bylo Brno jako New York, tûch hospÛ-
dek a fe‰áck˘ch sleãen, a úÏasní spoluÏáci. A pro-
fesorsk˘ sbor? Jedna osobnost vedle druhé.
Známé herecké osobnosti z televizní obrazovky 
a taky z filmu. A maminka s tatínkem z dohledu 
a Ïivot na studentské koleji, no, prostû paráda. 
A legendy? To nejsou legendy, to byla skuteãnost. 

Sedmnáct let hereckého Ïivota jste strávil v teh-
dej‰ím Státním divadle a uÏ dvacet let hrajete 
v Mûstském divadle Brno. MÛÏete obû angaÏmá
srovnávat? 
No, srovnávat angaÏmá, to bych mohl, ale nechci.
Ono kaÏdé angaÏmá vám nûco dá a taky nûco
vezme. Tûch 17 sezon v „Mahence“ bylo nádher-
n˘ch a nezapomenuteln˘ch. A teì, v „Mûstsk˘m“
uÏ 20 let proÏívám úÏasnou renesanci své, nejen
herecké práce. 
Nemrzí vás, Ïe na úkor mnoha va‰ich skvûl˘ch di-
vadelních postav si vás cel˘ národ navûky ztotoÏ -
nil s praporãíkem AmbroÏem z âetnick˘ch
humoresek? 
Naopak, jsem potû‰en, Ïe díky Pepovi AmbroÏovi
jsem se dostal do témûfi v‰ech domácností v repub-
lice a i na Slovensku. 
Pfii vzpomínání na âetnické humoresky nejde ne-
vzpomenout na va‰eho kolegu a kamaráda, skvû-
lého herce Erika Parduse. Jak moc chybí vám 
a jak moc chybí divadlu? 

PromiÀte, ale na tuto otázku vám neodpovím. Je
to stále Ïivé. PromiÀte. 
Kromû herectví a dabingu se také vûnujete zpí-
vání. Skvûle jste interpretoval písnû Vladimíra
Vysockého a dnes pÛsobíte v uskupení Vinafi‰tí
romantici. Zpíváte moravské lidové písnû, je to
jak˘si návrat ke kofienÛm? 
Vinafi‰tí romantici – mnozí to komolí a fiíkají nám
Vinní romantici – to je moje oáza klidu, pohody 
a dobré nálady. Prostû mÛj velk˘ relax. A zpívání?
VÏdyÈ jsem se narodil ve sklepû. A jako návrat ke
kofienÛm – tak bych to zrovna nenaz˘val – prostû
na‰e lidovka, to je jako pro ãerného Ameriãana
jazz. A já jazz miluju. 
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V Ïivotû snad v‰ech umûlcÛ nastane chvíle, kdy fie‰í, zda neodejít do Prahy. Mûl
jste také takové dilema? 
Víte, co se o mnû fiíká v Praze? VÛbec nic!!! Tak co bych tam dûlal.
Co byste Brnu popfiál do budoucna? Co v‰echno by se mûlo zlep‰it, aby bylo pofiád
mûstem na‰ich srdcí? 
Já mám Brno rád, opravdu mnû pfiirostlo k srdci. A taky uÏ jsem tady nûjak˘ ten
pátek, jak se fiíká. Já pfieju Brnu vût‰í hrdost, vût‰í sebejistotu, vût‰í drzost a prÛ-
bojnost, vût‰í furiantství. AÈ si koneãnû pofiádnû bouchne do stolu a pfiestane platit,
Ïe z Brna do Prahy je to kousek, zatímco z Prahy do Brna setsakramentsky daleko.
ToÏ tak!!! 
Vá‰ Zdenûk Junák 

Rozhovor pfiipravily Lenka Pazourková, MdB 
a Alena ·tûpánková, 

Brno Business & Style 1/2012       

DIVÁ BÁRA: 
JAKO KLASICKÁ ·PRTKA Z GYMPLU JSEM NA JAMU NARAZILA 
Ve ãtyfiiadvaceti letech si vyzkou‰ela svou první hlavní roli. Pro lidi z její branÏe je
to vûk pr˘ tak akorát.
Jako malá nikdy nesnila o tom, Ïe jednou bude zpûvaãkou nebo hereãkou. A dnes
je obojím. Neb˘t náhody, která ji k hraní dovedla, vûnovala by se dnes Andrea Bfie-
zinová studiu historie. Aãkoli získala hlavní roli v inscenaci Divá Bára a hraje jednu
z nejvût‰ích rebelek ãeského literárního svûta, není v˘bu‰ná ani hádavá a snaÏí se
jít cestou nejmen‰ího odporu. 
¤íkáte o sobû, Ïe vám trochu chybí sebedÛvûra. âím to, Ïe jste se dokázala pro-
sadit aÏ do hlavní role muzikálu? 
Po‰Èouchl mû Ladislav Koláfi, kter˘ vedl muzikálové kurzy, které kaÏdoroãnû po-
fiádá JAMU. PfiestoÏe jsem dávala pfiednost zpûvu, fiekla jsem si, Ïe to zkusím, 
a kombinace tance, herectví a zpûvu mû nadchla. Na kurzy mû pfiihlásila maminka.
KdyÏ jsem tam byla podruhé, pan Koláfi mi navrhl, jestli nechci zkusit pfiijímací
zkou‰ky na JAMU. Byla jsem teprve ve tfietím roãníku na gymnáziu, takÏe jsem
mûla trochu obavy, jak to zvládnu. ·tûstí mi ale ‰lo naproti. Kdyby mû tehdy pan
Koláfi nepo‰Èouchl, nezkusila bych to. Moc si nevûfiím. 
Co bylo na zaãátku cesty na muzikálová prkna? 
Bylo to docela legraãní. Jako malá jsem nikdy nechtûla b˘t hereãka nebo zpûvaãka.
Chodila jsem sice na základní umûleckou ‰kolu zpívat a líbilo se mi to, nechtûla
jsem se tím ale Ïivit. Bavila mû spí‰ historie a dûjiny umûní, tedy humanitní vûdy.
Dokud mû maminka nepfiihlásila na zmínûn˘ kurz. 
Jak byly zaãátky na JAMU tûÏké? 
Bylo to hodnû nároãné. I v tom, Ïe jsem se pfiedtím nikdy neuãila tancovat. Na
oboru muzikálového herectví tance bylo pochopitelnû hodnû, od baletu pfies jazz
po moderní tanec, step a akrobacii. Nemûla jsem Ïádnou prÛpravu, takÏe to bylo
tûÏké. I v herectví jsem musela v‰echno dohánût. Snad jen u zpûvu jsem si myslela,
Ïe budu mít vÛãi ostatním náskok, ale nebylo to tak. Konkurence byla veliká.
Hodnû m˘ch spoluÏákÛ bylo z konzervatofie. Ale jejich náskok se pro mû stal mo-
tivací a touhou b˘t lep‰í a vyrovnat se jim. Pro mû ta ‰kola urãitû tedy zbyteãná ne-
byla. Nauãila jsem se tam mnoho. 
Stalo se vám nûkdy, Ïe jste bûhem studia zapochybovala o své volbû? 
Hodnû ãasto. Hlavnû bûhem prvního roãníku. Absolvovali jsme první pfiedvádûãky
v tanci, herectví i zpûvu a s tím i první hodnocení. Já jako klasická ‰prtka z gymplu,
zvyklá, Ïe se dá v‰echno nauãit, jsem narazila. Tady to ne‰lo. To se nenauãíte za
jeden den, v˘voj jde postupnû. KdyÏ jsem vidûla, jak jsou ostatní ‰ikovní a mnû to
ne‰lo, tak jsem pochybovala, jestli jsem si vybrala dobfie. âlovûk se taky musí nauãit
pfiijímat kritiku. Vstfiebávat ji a pracovat s ní. 
Jak jste na tom s trémou? 
Asi jako vût‰ina ostatních lidí z téhle branÏe. Tréma je vÏdycky, zvlá‰tû tfieba pfied
premiérou. I s ní se ale ãlovûk nakonec nauãí pracovat. Dnes uÏ mnû staãí pár minut
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na jevi‰ti, abych vûdûla, Ïe to zvládnu. DÛleÏitá je nejen spolupráce s dal‰ími herci,
ale také vazba na publikum. KdyÏ se jim to líbí, je to cítit. 
Jak jste se dostala k hraní v Mûstském divadle? 
Ve tfietím roãníku na JAMU uÏ ãlovûk pfiem˘‰lí, jak se bude profilovat. Já jsem se
rozhodla vzhledem ke svému oboru jít na konkurz do Mûstského divadla. V oblasti
muzikálu je to jediná volba. Konkurz byl do muzikálu Bídníci. Úspû‰nû jsem ho
zvládla a pfiijali mû jako externistku. To byly moje první zku‰enosti. Potom jsem
hostovala v dal‰ích kusech, napfiíklad v Evitû, Mozartovi!, Baladû o lásce. KdyÏ jsem
konãila ‰kolu, za‰la jsem za panem fieditelem Mo‰ou, jestli by byla moÏnost nabídky
angaÏmá. Ta moÏnost byla a já se ani minutu nerozhodovala. 
V Divé Báfie máte svou první hlavní roli. Jak se vám hraje? 
Je to moje první velká pfiíleÏitost. Tu ãlovûk musí vyuÏít, uÏít, protoÏe druhou ‰anci
nemusíte dostat. Bude to znít asi podivnû a moÏná jako kli‰é, ale hodnû jsem o té
roli pfiem˘‰lela. SnaÏila jsem se na ní pracovat tak, aby mûla nûjak˘ v˘voj. Aby se
ukázalo více jejích povahov˘ch vlastností a lidsk˘ch stránek. âetla jsem povídku 
a vidûla jsem její filmovou podobu. Ale na‰e divadelní zpracování je trochu jiné,
takÏe jsem nechtûla b˘t zase moc ovlivnûná konkrétním vzorem. To je docela tûÏké,
svádí to k napodobování. 
Jaká je „va‰e“ Bára? 
Je ostfiej‰í ve svém vzdoru. Je blíÏe dne‰ní dobû. Sama ta povídka uÏ ve své dobû
byla hodnû kontroverzní. Ukazovala vzdor Ïeny, jejíÏ místo bylo striktnû dané 
v domácnosti. Osobnû Báru chápu jako normální holku, která se jen narodila 
ve ‰patné dobû. Kdyby se narodila dneska v podobû, v jaké jsme ji nechali oÏít 
v divadle, nikdo by se nad ní nepozastavoval. Dne‰ní mladí lidé jsou lehce drzí, mají

ostré lokty a nebojí se fiíct svÛj názor. SnaÏíme se ukázat, Ïe pokud se ãlovûk postaví
konzervativní spoleãnosti, musí nutnû dopadnout ‰patnû. 
Jaká jste vy? Máte s Bárou tfieba spoleãné rysy?
Nûjaké spoleãné rysy asi máme. Ale já nejsem takhle divoká a horkokrevná. V Ïi-
votû jsem spí‰ diplomatická. Zbyteãnû se nehádám a nepou‰tím se do konfliktÛ,
pokud se nejedná o Ïivotnû dÛleÏitou vûc. 
Máte strach postavit se za svÛj názor? 
To urãitû ne. Jen nemám potfiebu pfiít se s lidmi, se kter˘mi to nemá cenu. KdyÏ
vím, Ïe by mÛj názor vedl ke zbyteãnému sporu, radûji mlãím. Nejsem typ, co se
rád hádá a vyÏívá se v kfiiku. Tomu se radûji vyh˘bám. 
Máte nûjakou vysnûnou roli? 
Moje srdce bije pro muzikál. Jakákoli muzikálová role se mi zdá krásná. Ale ãlovûk
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je samozfiejmû omezen hlasov˘m rozsahem a za-
barvením. MÛj oblíben˘ muzikál je napfiíklad Wic-
ked, kter˘ se u nás zatím nehrál. 
Umíte si pfiedstavit, Ïe byste se Ïivila nûjakou
jinou prací? Îe byste tfieba pracovala v kance-
láfii? 
Asi ne. Divadlo mû naplÀuje. I díky kolegÛm a ve-
dení divadla. Myslím, Ïe na‰e je to nejlep‰í muzi-
kálové divadlo v âesku. Troufám si tvrdit, Ïe co se
t˘ãe muzikálu, máme vy‰‰í úroveÀ neÏ praÏská di-
vadla. 
TakÏe za budováním kariéry se do hlavního
mûsta nechystáte? 
Není dÛvod. Navíc jsem rodilá BrÀaãka, svoje
mûsto mám opravdu ráda. Mám tu celou rodinu,
a i kdybych se profesnû ocitla v Praze, cítím, Ïe
tvofiit chci tady. I kdyÏ je velmi dÛleÏitá konfron-
tace i s jin˘mi úrovnûmi, ãlovûk by na sobû mûl ne-
ustále pracovat. Pofiád je co zlep‰ovat. 
Andrea Bfiezinová 
•  Narodila se v roce 1987
•  Vystudovala JAMU, obor muzikálové herectví
•  V Mûstském divadle pÛsobí od roku 2010
•  V muzikálu Divá Bára hraje hlavní roli

Krist˘na Malíková, MF Sedmiãka, 19. 4. 2012 

MARY POPPINS ZPÍVÁ DOB¤E 
I Z NAHRÁVKY 
Speciální zvukovou edici roz‰ífiilo nyní Mûstské di-
vadlo Brno o nové CD s písniãkami ze zdej‰ího
muzikálového hitu Mary Poppins. Kouzelnou lé-
tající chÛvu si tak nyní mohou zájemci poslechnout
privátnû doma – samozfiejmû v ãeském pfiekladu
Jifiího Joska. 
Je to skuteãnû uÏ úctyhodná fiada, v níÏ si divadlo
na Lidické ulici v Brnû pofiizuje zvukové otisky
sv˘ch hudebních inscenací. Nebude od vûci pfiipo-
menout, Ïe se zaãalo uÏ pfied dvûma dekádami. 
V roce 1991 byl pofiízen záznam hudebních ãísel 
z inscenace Sny svatojánsk˘ch nocí a od té doby
vydalo divadlo uÏ nepoãítanû desek. Vy‰ly kupfií-
kladu známé muzikály Bastard, ·umafi na stfie‰e,
dále tfieba Nana nebo nesmírnû populární Kolo-
ãava, která nebyla jenom nahrávkou, ale i jakousi
legitimní dlouhohrající deskou Petra Ulrycha 
a jeho bandu.
Není potfieba zdÛrazÀovat, Ïe jde o velmi praktic-
kou, uÏiteãnou a vlastnû i komerãnû nezanedba-
telnou sluÏbu divákovi, kter˘ si tak mÛÏe záÏitek
ze svého oblíbeného muzikálu vlastnû prodlouÏit
a dle libosti opakovat. Je jasné, Ïe tímto obchodem
si Mûstské divadlo Brno tuÏí fiady sv˘ch fanou‰kÛ,
navíc hudební nosiãe jsou v muzikálovém svûtû na
západ od na‰ich hranic jenom jedním z mnoha
zpÛsobÛ, jak o sobû dává inscenace vûdût. Servis,
jak˘ ãeká diváka tfieba v nûmecky mluvících ze-
mích, je tady stále je‰tû nedostiÏn˘. Marketing hu-

debních inscenací tam netvofií pouze reklama srov-
natelná s kobercov˘m náletem, samozfiejmostí
jsou vedle desek také nejrÛznûj‰í upomínkové
pfiedmûty v podobû odznáãkÛ, triãek, ta‰ek, par-
fémÛ, cukrovinek a kdovíãeho je‰tû. Pfii náv‰tûvû
muzikálu PapeÏka, kter˘ nyní pfiipravují v Brnû,
mi v malebném nûmeckém mûsteãku Fulda vyra-
zilo dech, kdyÏ jsem vidûl ‰perky inspirované mu-
zikálem ve zdej‰ím klenotnictví.
Je tedy jasné, Ïe hudební ediãní fiada Mûstského
divadla Brno je nejen bezmála povinnou sluÏbou
zákazníkÛm, ale také opravdu úctyhodnou off  na-
bídkou divadla. I kdyÏ je moÏné si pfiedstavit, Ïe
ne v‰echna autorská práva (mám na mysli celosvû-
tové muzikálové hity) umoÏÀují zcela automatické
a lehké vydání zvukového nosiãe.
A to prosím pod letopoãtem 2011 probûhl pod
stfiechou Mûstského divadla Brno podobn˘ kfiest
hned dvakrát. UÏ poãátkem bfiezna na Hudební
scénû divadlo pokfitilo dvojCD s vlastní nahrávkou
jednoho z nejslavnûj‰ích svûtov˘ch muzikálÛ Les
Misérables (Bídníci). Hlavními kmotry byli he-
reãky Hana Holi‰ová a Markéta Sedláãková a di-
rigent Dan Kalousek. Podruhé se jednalo o CD
neménû známého muzikálu Mary Poppins, jehoÏ
kfiest se konal v polovinû prosince na stejné scénû
pfii pfiíleÏitosti sté reprízy této inscenace.
Diváci si tedy (na rozdíl od vzpomínan˘ch muzi-
kálov˘ch produkcí v zahraniãí) museli na svoji
hvûzdu poãkat, ale to ãekání stojí za to. Nahrávka
Mary Poppins totiÏ vyzafiuje stejnou vitalitu jako
stejnojmenná inscenace Petra Gazdíka.
Desce s jedenadvaceti hudebními ãísly kraluje he-
reãka Alena Antalová, která v inscenaci hraje
hlavní roli a na jejíÏ dvû alternantky tady zdá se
místo nezbylo. Jist˘ pûveck˘ projev s osobním za-
ujetím posluchaãe dostane tfieba v písních Témûfi
ideální, LÏiãka cukru, âim ãimini nebo ve slavné
písni SuperkalifradÏilistikexpijalidózní. Tady musí
hnidopi‰sk˘ recenzent poznamenat, Ïe v bookletu
v tomto tajemnû za‰modrchaném, veledlouhém 
a vlastnû jenom pfiíponou poãe‰tûném anglickém
slÛvku vypadlo písmenko d. Lze si dobfie pfiedsta-
vit, Ïe by právû pfiebal CD obsahoval podobnû
jako divadelní program také celé texty v‰ech od-
zpívan˘ch písní. Náklady nosiãe by tento zásluÏn˘
dodatek nijak dramaticky nezv˘‰il. Tak ãi tak lze
gratulovat Mûstskému divadlu Brno k dal‰í hezké
desce. K ãemu a jak jsou tyto nahrávky pro di-
vadlo uÏiteãné, to jsem se snaÏil vyloÏit v˘‰e, nová
deska Mary Poppins funguje ov‰em nezávisle na
inscenaci. Jin˘mi slovy: hudební kouzlo slavného
muzikálu dokáÏe tato nahrávka zprostfiedkovat
v‰em superkalifradÏilistikexpijalidóznû…

Lubo‰ Mareãek, 
www.ceskatelevize.cz, 2. 1. 2012 
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PřiPravuJeme baron trencK

Po úspû‰ném pohádkovém muzikálu Snû-
hurka a sedm trpaslíkÛ a dramatizaci ztfie‰tûné
románové parodie poklesl˘ch ÏánrÛ Mûsíãní
kámen pfiichází autorsk˘ t˘m Stanislav Slovák
– Jan ·otkovsk˘ – Petr ·tûpán se sv˘m tfietím
autorsk˘m poãinem – a opût se pokou‰í 
o zcela odli‰n˘ Ïánr. PÛvodní v˘pravné histo-
rické drama Baron Trenck vzniklé pfiímo pro
jedineãn˘ prostor Biskupského dvora (kde
v letních mûsících soubor MdB uÏ podvakrát
úspû‰nû uvádûl nûkolik sv˘ch inscenací) hodlá
nejen vyuÏít jeho unikátních dispozic a ma-
gické atmosféry – pfiichází i s látkou, která se
právû do jeho prostor nanejv˘‰ hodí. Tûlo hr-
diny na‰í inscenace, legendárního vojevÛdce
rakouské armády Franti‰ka Trencka, totiÏ od-
poãívá jen nûkolik desítek metrÛ od Biskup-
ského dvora, v kapucínské kryptû kostela
Nalezení svatého KfiíÏe. Pfies tuto takfika hma-
tatelnou blízkost dûjin je v‰ak fabulace tvÛrcÛ
volná a na osnovû historick˘ch faktÛ vytváfií
vlastní verzi romantické legendy.

Vûhlasn˘ baron Trenck, jeden z nejslavnûj-
‰ích vûzÀÛ brnûnského ·pilberku, byl mimo-
fiádnû sugestivní, kontroverzní a roz po-
ruplnou osobností – vzdûlan˘ intelektuál,
schopn˘ váleãník a pfiitaÏliv˘ muÏ na stranû
jedné, pudov˘ násilník na stranû druhé. Jeho
Ïivotní pfiíbûh byl pln˘ bitev, násilí, neustálé ko-
ketérie se smrtí a zároveÀ mnoha romantic-
k˘ch milostn˘ch avant˘r. UÏ za svého Ïivota
byl zdrojem mnoha legend a m˘tÛ, objektem
oslavn˘ch vyprávûní a písní stejnû jako zufii-
v˘ch pamfletÛ. Inscenace, která o nûm vypráví,
bude rovnûÏ opulentní divadelní hostinou: v˘-
pravné kost˘my, bojové scény, duchaplné kon-
verzace i komentující vstupy jarmareãního
pûvce, to v‰e ve spojení s krásou historické ar-
chitektury a volného nebe nad námi.

ReÏie inscenace se ujal Stanislav Slovák,
scénografii vytvofií Jaroslav Milfajt, projekce
Petr Hlou‰ek, kost˘my Andrea Kuãerová,
hudbu Karel Cón a choreografii ‰ermÛ a rva-
ãek Josef Jurásek. V titulní roli barona Fran-
ti‰ka Trencka se pfiedstaví jeden ze spolu -
autorÛ Petr ·tûpán, jeho antagonistu ztvární
Martin Havelka, kter˘ se ujme hned pûti roz-
díln˘ch rolí (Mistr popravãí, Harumba‰i,
dvorní rada Haugwitz, mar‰ál Kvehenueller 
a Opat kapucínÛ), Pûvcem, kter˘ bude celou
inscenaci provázet lyrick˘mi i jarmareãními
songy, bude Jakub Uliãník (kter˘ se sám do-
provodí na akordeon). Roli Trenckovy osu-
dové Ïeny, císafiovny Marie Terezie ztvární
Hana Kováfiíková, jejího manÏela Franti‰ka
·tûpána Milan Nûmec, její dÛvûrnici Karolínu
Fuchsovou Irena Konvalinová, Trenckova
otce a dvorního radu Chotka Zdenûk Junák 
a Trenckova sluhu Rottera Tomá‰ Sagher.
V dal‰ích rolích se objeví Patrik Bofieck˘, Jifií
Hork˘, Zdenûk Bure‰, Franti‰ek Horáãek,
Michal Isteník, Jakub Przebinda, Rastislav
Gajdo‰, Du‰an Vitázek, Martina Severová, Jo-
hana Gazdíková, Andrea Bfiezinová, Svetlana
Slováková a jiní. Premiéra inscenace probûhne
na Biskupském dvofie 23. ãervna 2012.

-j‰-
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Pro fotografii na plakát jsme pouÏili kost˘m z fundusu,
ale na premiéfie jiÏ Petr ·tûpán v roli barona Trencka za-
záfií v nové uniformû.

Nebyla to lehká práce vytvofiit neohroÏeného hrdinu, Petr
Hlou‰ek se pfii práci na vlajícím plá‰ti barona opravdu ne-
nudil.

Eli‰ka Ondráãková a Zuzana Rusek mûly co dûlat, aby
vytvofiily dÛvûryhodnou pfiedstavu Marie Terezie.

Jifiíci Machovi vám mávají z balkonu italské Mantovy 
(Tfii v tom).

Nakoukl jsem do kukanû Michala Nevûãného, kter˘ to za
oponou v‰e fiídí.

Krist˘nka Ga‰peráková zvesela oslavila v divadelním klu-
bu v kruhu pfiátel narozeniny. 

Hymnou v podání Jakuba Uliãníka a Luká‰e Vlãka zaãal
galaveãer âeského volejbalu.

Sklenûné so‰ky (Moser) pro ocenûné na podium pfiiná‰eli
Michal Matûj s Denisou.

Humor obstarala populární blond˘na Iva Pazderková. Spoleãn˘ snímek ocenûn˘ch volejbalistÛ a jejich trenérÛ. Na zku‰ebnû 3 reÏisér Stanislav Mo‰a piluje muzikál
Pokrevní bratfii – na snímku Andrea Bfiezinová, Hana
Holi‰ová a Jakub Przebinda.

Du‰an Vitázek a Jifií Mach v jedné z nepouÏit˘ch verzí fo-
tografie pro pfiipravovan˘ muzikál Pokrevní bratfii.

Pokrevní bratfii: Hana Holi‰ová a Ale‰ Slanina. TvÛrãí t˘m muzikálu Pokrevní bratfii: Petr Gazdík, PeÀa
Kratochvilová a Stanislav Mo‰a.

Pokrevní bratfii: Andrea Bfiezinová v náruãí Martina
KfiíÏky. 
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Mezi pfiedávajícími byl i místopfiedseda senátu pan
Pfiemysl Sobotka.

Jaroslav Vostrý

Režie Antonín Procházka

Činoherní scéna 28. a 29. dUBna 2012
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konãí dal‰í divadelní sezóna, ov‰em jenom v na‰ich zastfie‰en˘ch budovách. JiÏ potfietí se na-
‰e divadlo s poãátkem Ïhavého léta pfiestûhuje do nádherného prostfiedí Biskupského dvora, kde
se budeme oddávat svátkÛm divadla pod ‰ir˘m nebem, tentokrát spoleãnû s v˘pravnou historic-
kou inscenací Baron Trenck tfií mlad˘ch autorÛ Stanislava Slováka, Jana ·otkovského a Petra
·tûpána. Srdeãnû vás zveme na dobrodruÏn˘ pfiíbûh o cti, lásce, válce, lsti a krutosti i o té dûvce
ze v‰ech nejvût‰í – o ‰pinavé politice. O té politice, která má zvelebovat, zklidÀovat, umravÀovat,
chránit a rozjasÀovat, a pfiitom je to právû politika, to odvûké zfiídlo hádanice o barvu slepiãího
pefií, kvÛli které se odehrálo na 90 % v‰ech válek v té na‰í smutnû trapné lidské historii! Ano, na
prv˘ pohled se zdá, Ïe je to pro my‰lenku – pro ideu… ov‰em my v‰ichni pfiece dobfie víme, Ïe
Ïádná idea je‰tû nikdy nikoho nezabila.

To lidé, ktefií se ve jménu ideálu snaÏí manipulovat jin˘mi lidmi, a to hlavnû a pfiedev‰ím 
ve svÛj prospûch, to jsou ti konkrétní viníci na‰ich strastí. Jakmile zaãne kter˘koli prosazovatel
jakékoliv ideje zastávat a následnû ‰ífiit svou absolutní pravdu, stane se jeho my‰lenka, aÈ je ja-
kákoli, zloãinnou, neboÈ – a to je, bohuÏel, jedna z na‰ich základních lidsk˘ch vlastností – zaãne
ji tento „svat˘“ jedinec vnucovat v‰em ostatním. Napfiíklad kfiesÈanství se svou láskou k bliÏnímu
je krásnû nádherná idea, av‰ak prosazování kfiesÈanství stálo na‰i lidskou spoleãnost mnohem ví-
ce ÏivotÛ neÏ spousta jin˘ch teorií, jeÏ byly uÏ tfieba samy od sebe podezfielé, ãi pfiímo zvrácené.
Vinu za milióny mrtv˘ch v‰ak nesou právû oni fundamentální nositelé napfi. kfiesÈanské víry, ni-
kdy ne napfi. kfiesÈanství jako idea. Idea, jak víme, je‰tû nikdy nikomu neublíÏila. Zabíjí tupá sna-
ha o prosazení se s tou svou jedinou pravdou, zabíjí prokletá lidská povûra o tom, Ïe se dá v‰echno
spoãítat a ten, kdo neodpovídá vzorcÛm aktuální vût‰iny, musí obvykle z kola ven. Staré známé:
„Kdo nejde s námi, jde proti nám – ãili – kdo nejde se mnou, jde proti mnû“, vedlo lidstvo 
k ukamenování, ukfiiÏování, pak k upálení, ke gilotinû, k plynu, provazu, zákazu, dehonestaci…

Ano, ná‰ svût vÛbec není a nikdy nebyl laskav˘. I kdyÏ by mohl, i kdyÏ by mûl. Zaãnou prázd-
niny, zaãne to pravé léto a s ním nastoupí ona pro mnohé vÏitá a hrozná tzv. okurková sezóna. To
jako Ïe se nic nedûje: Ïádné zloãiny, skandály, Ïádné to „otevfiené a krvavé maso“, po kterém 
údajnû „dav“ tolik baÏí. A baÏí po nûm vskutku? Nebo je to jenom hra mediálních kormidelníkÛ
s chutí co nejvíce se prodat, a tedy co nejvíce vydûlat... Není to náhodou taky jist˘ typ ideologie,
která spoãívá v pfiesvûdãení, Ïe je nutno podporovat ne‰Èastné voyerství pasivních ãlenÛ na‰eho
svûta, krmících se na bídû jejich tzv. populárních bliÏních? Ty do umrtvení se opakující zaruãené
zprávy o tom, Ïe se ten nûkdo jenom trochu více znám˘, (pfiedstavte si), nûkde nûjak nûco… 

Okurková sezóna je pro tento typ novodob˘ch tvÛrcÛ ideologie, tûch, ktefií si osobují dûlit na
správné a ‰patné, ãirou tragédií. Celebrity zmizí! Okurková sezóna, která pro mû, pro mé blízké
a pro fiadu m˘ch pfiátel pfiiná‰í prost˘ pocit, Ïe si mÛÏeme odpoãinout, Ïe mÛÏeme uÏívat neob-
vyklého – to jsou jednodu‰e prázdniny, léto. Nenechejme si to zkazit ani tûmi, ktefií na nás hulá-
kají, Ïe jenom ta jejich pravda je ta opravdová (známe ty konce), nebo tûmi, ktefií pokfiikují, Ïe
normální Ïivot je nudn˘. Ná‰ v‰ední Ïivot je nádhern˘! 

Na poãátku léta, v ãervenci, pro vás budeme hrát na Biskupském dvofie o tom, jak je ná‰ svût
krásnû komplikovan˘. Pfiijìte si to uÏít, beze strachu, Ïe by vámi chtûl kdokoliv jakkoliv mani-
pulovat. Jsme svobodní lidé – uÏívejme si jak krásného léta, tak i dobrého divadla!

Na shledanou na Biskupském dvofie a pak zase po krásném létû pod stfiechami va‰ich dvou
scén Mûstského divadla Brno se s vámi za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Kostýmní návrh
Zuzana Štefunková –

Rusínová

Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,

Červen
2012
cena 15,- kč

Mediální Partneři 

Stejnû jako v loÀsk˘ch letech jsme pro vás i le-
tos v létû pfiipravili jedineãn˘ a neobvykl˘ pro-
Ïitek z divadla. SvûÏí letní vzduch, hvûzdné ne-
be a romantická zákoutí Biskupského dvora,
nad nímÏ se majestátnû tyãí vûÏe Petrova.
Neobyãejná atmosféra dodá záÏitku z divadel-
ního pfiedstavení ãarovn˘ nádech. Letos se mÛ-
Ïete tû‰it na legendární komedii Zkrocení zlé
Ïeny, muzikálovou baladu Koloãava ãi zcela no-
vou historickou inscenaci Baron Trenck!
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LENKA 
JENÍKOVÁ

23. 6. – 8. 7. na
Biskupském dvofie

Divadlo 
pod ‰ir˘m 
nebem!
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