DOKORAN_Obalka_cerven2013_Obalka_leden010 Q8 28.5.13 11:37 Stránka 1

22. 6. - 14. 7. 2013
na Biskupském

dvofie

Divadlo pod
‰ir˘m nebem
Stejnû jako v loÀsk˘ch letech jsme pro vás i letos v létû pfiipravili jedineãn˘ a neobvykl˘ proÏitek z divadla. SvûÏí letní vzduch, hvûzdné nebe a romantická zákoutí Biskupského dvora, nad nímÏ se majestátnû tyãí vûÏe Petrova.
Neobyãejná atmosféra dodá záÏitku z divadelního pfiedstavení ãarovn˘ nádech. Letos se mÛÏete tû‰it na svûtovou
premiéru velkolepého pfiíbûhu na‰ich dûjin Cyril
a Metodûj, opût se vrátí v˘pravná legenda se zpûvy Baron
Trenck, nebude chybût muzikálová balada Koloãava, horkokrevní Cikáni jdou do nebe ãi legendární komedie My
Fair Lady (ze ZelÀáku).
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vážení divadelní Přátelé,

Violoncellistka orchestru Mûstského divadla Brno. Foto: jef Kratochvil

Partneři divadla

AlÏbûta
Poukarová

červen
2013

na‰e divadelní sezóna konãí jenom zdánlivû. Pryã jsou ty ãasy, kdy na‰e divadlo spoleãnû se
‰koláky a studenty „svûtilo“ prázdniny, kter˘m se také fiíkávalo „divadelní“. Pfied pár lety
jsme pro vás zaãali hrát na Biskupském dvofie a letos tomu bude nejinak a poãet pfiedstavení
znovu pro velk˘ zájem zvy‰ujeme! A tak jako jsme v onom nádherném prostfiedí s nejkrásnûj‰í dekorací v podobû pfiirozené kulisy chrámu svatého Petra a Pavla vloni uvedli ve svûtové premiéfie nadmíru úspû‰né historické v˘pravné drama „Baron Trenck“, v leto‰ním roce to
bude dal‰í novinka stejn˘ch autorÛ, (Stanislav Slovák, Petr ·tûpán a Jan ·otkovsk˘), s názvem „Cyril a Metodûj“. O celém programu letních pfiedstavení na Biskupském dvofie vás informujeme na jiném místû na‰eho mûsíãníku podobnû jako o dal‰ích na‰ich aktivitách, mezi
které patfií i celoprázdninové provozování letního kina na na‰em Divadelním dvofie. A „letní kino“ vlastnû není ten nejlep‰í název – spí‰e se jedná o letní „kinorestauraci“, neboÈ se pfii
v‰ech filmov˘ch produkcích bude podávat obãerstvení dle va‰eho gusta. V prÛbûhu prázdnin
budeme hrát i pro diváky v Lednici a Tfieboni a na konci léta uvedeme ve spolupráci
s brnûnskou filharmonií dvû koncertní pfiedstavení muzikálu „Jesus Christ Superstar“ na hradû ·pilberk a samozfiejmû budeme pokraãovat i v na‰ich zahraniãních aktivitách. Letos zajíÏdíme do Lucemburska, kde uvedeme anglickou verzi muzikálu „Bídníci“. Za sebou pak máme jednomûsíãní, stejnû tak úspû‰né jako i nádherné turné, které jsme na pfielomu dubna
a kvûtna absolvovali s muzikálem „Kráska a zvífie“ v Rakousku (premiéra v Luizi), ·v˘carsku a Nûmecku. Ve stoje nám aplaudovali v nûkolikatisícov˘ch halách a nádhern˘ch divadlech ve mûstech jako napfi. VídeÀ, Salzburg, Innsbruck, Berlín ãi Norimberk.
Ov‰em je‰tû neÏ zaãnou ty ‰kolní prázdniny, rád bych vás pozval na leto‰ní mezinárodní
festival Divadelní svût Brno 2013. I o nûm se je‰tû více dozvíte na jiném místû. Zá‰titu nad
ním pfievzal pan Jifií Such˘, a to i proto, Ïe je tento roãník zasvûcen „Divadlu, hudbû - hudbû
a divadlu“, a to ve v‰ech moÏn˘ch formách.
A samozfiejmû vypukly zkou‰ky na inscenace, které budou mít své premiéry hned po
prázdninách. V evropské premiéfie uvedeme v mé reÏii muzikál „Flashdance“, kter˘ napsali
Tom Hedley, Robert Cary a Robbie Roth podle stejnojmenného, dnes jiÏ legendárního filmu.
V hlavní a v souãasném divadle pûvecky, herecky a taneãnû nejnároãnûj‰í roli sváfieãky a taneãnice Alex se mÛÏete tû‰it na Svetlanu Janotovou nebo Ivanu VaÀkovou. A reÏisérka Hana
Bure‰ová zaãala zkou‰et ãernou komedii Martina Walsera „V‰emocn˘ pan Krott aneb
Rekviem za nesmrtelného“, kterou uvedeme jako první divadlo v âeské republice. Hlavní roli bude hrát Jan Mazák.
A v plném bûhu jsou samozfiejmû i zkou‰ky na „Cyrila a Metodûje“. Tyto postavy ztvární kolegové Viktor Skála a Ladislav Koláfi. Premiéra na Biskupském dvofie se odehraje
22. ãervna!
Dal‰í mé upozornûní se t˘ká „Chodníku slávy“ na‰eho divadla. AÏ k nám pÛjdete do divadla, nebo letního kina, nebo jen tak kolem, v‰imnûte si, Ïe nám na onom chodníku lemujícím Lidickou ulici pfiibyly v betonu oti‰tûné dlanû nov˘ch pûti v˘znamn˘ch umûleck˘ch
osobností…
Dovolte, abych vám popfiál nádherné léto, krásnou a v˘Ïivnou dovolenou! Vûzte, Ïe jsme
tady pro vás i o prázdninách a Ïe se na vás tû‰íme na na‰ich dvou divadelních scénách i po jejich skonãení!

cena 25,- kč
Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Václav Púãik

Svetlana Janotová

Ladislav Koláfi

Ivana VaÀková

Simona ·eligová

Martin KfiíÏka, Katefiina Krejãová, Milan Nûmec

Ale‰ Slanina, Petr Gazdík, Alena Antalová, Caspar
Richter, Du‰an Vitázek

Hana Kratochvilová, Stanislav Mo‰a, Aneta Majerová

reÏie: Stanislav Mo‰a
listování v PreMiérách Muzikálu kočky

PreMiéra na hudeBní scéně

11. května 2013

Alena Antalová, Caspar Richter, Petr Hlou‰ek, Michael
Prostûjovsk˘

Tereza Martinková, Jakub Przebinda, Krist˘na Ga‰peráková

Hana Holi‰ová, Hana Kratochvilová, Peter Pecha

Dan Kalousek, Hana Holi‰ová, Stanislav Mo‰a

Hana Holi‰ová

Dalibor âernák, Petr Gazdík a jeho syn JoÏa, Ivana VaÀková

Stanislav Mo‰a, Dan Kalousek, Hana Kratochvilová,
Andrea Kuãerová

Roman Onderka, Aneta Majerová, Stanislav Mo‰a,
Krist˘na Ga‰peráková, Hana Kratochvilová

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Foto: jef Kratochvil
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VùâNÁ HLEDÁNÍ
Radka Coufalová
Nejlépe malují malíﬁi,
nejlépe hrají herci,
básnû pí‰í básníci
a já neumím nic,
BoÏe!
Stojím pﬁed tebou na koberci
a pﬁiznávám,
Ïe jsem k niãemu.
Ale zkou‰ím
a zkou‰ím zase pro zmûnu,
co by mi ‰lo,
co by mû bavilo....
âastokrát nebe oãi pﬁikrylo,
kdyÏ hledala jsem
nové ãisté plátno pro dílo,
co nûkde uvnitﬁ tiká,
o kterém nic nevím,
jen to,
Ïe tam nûkde v koutû
neobjeveno vzlyká.

Partneři divadla

Îijeme v dobû,
kdy mûﬁítkem popularity není,
Ïe nûkdo dûlá dobﬁe svoji práci.
Martin Stránsk˘
(* 11. února 1970 v Jihlavû),
ãesk˘ herec.
1
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v oslnění

Hana KratocHvilová
Hana Kratochvilová:
KOâKY BYLY VYâERPÁVAJÍCÍ,
ALE KRÁSNÁ PRÁCE

zikálech Vlasy, Oliver!, Peklo, âarodûjky
z Eastwicku nebo Chicago. âím dál ãastûji se
ale Hanka pﬁesouvá i více do zákulisí pﬁíprav,
kdyÏ se muzikálÛ úãastní v pozici choreografky uÏ od zaãátku jejich vzniku. V tandemu s Anetou Majerovou takto nejnovûji
spolupracovala na muzikálu Koãky, kter˘ je
v podstatû nekonãícím sledem taneãních ãísel.

Hanu Kratochvilovou znají diváci Mûstského
divadla Brno uÏ nûkolik sezón z mnoha muzikálÛ, ve kter˘ch úãinkovala jako taneãnice.
Namátkou se takto objevila napﬁíklad v mu-
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jsme se snaÏily do Koãek pﬁenést a podpoﬁit
tak obraz noblesní spoleãnosti, pro kterou se
v na‰em novém pojetí nehodilo lezení po ãtyﬁech a podobnû.
Jak moc jste se vyfiádily zafiazením rÛzn˘ch
taneãních stylÛ?
Vyﬁádily jsme se hlavnû v desetiminutovém
koãiãím bálu, kde se stﬁídají rÛzné styly, tedy
rÛzné vlastnosti koãkotaneãníkÛ. Vystﬁídají
se tam sexy koãky, drsní kocouﬁi, romantick˘
valãík, precizní balet, divok˘ street dance, tepající latina, nûÏná láska, tajemné síly úplÀku
a v neposlední ﬁadû nebezpeãn˘ Wietnam
(pro zasvûcené)…
TakÏe nová koncepce se vám s ohledem na
choreografii hodnû zamlouvá?
Mû osobnû to takhle bavilo a vyhovovalo
mnohem víc. Myslím si, Ïe i herci po nûkolika
reprízách ocení, Ïe mohou vût‰inu pﬁedstavení
odtanãit „pouze“ na dvou nohách! Od pana
reÏiséra dostáváme pro práci v‰eobecnû dost
volnou ruku a my s ním na oplátku své nápady
a pﬁedstavy vÏdy pﬁedem konzultujeme.
Koãky patfií k jednomu z nejtûÏ‰ích taneãních muzikálÛ. V ãem podle vás nejvíc tkví
jejich obtíÏnost?
V prvé ﬁadû v mnoÏství hudebních ãísel. CoÏ
v pﬁípadû Koãek, které mají chud‰í dûjovou
linku, znamená mnoÏství taneãních ãísel.
První polovina je témûﬁ jedno za druh˘m
a není lehké udrÏet pozornost diváka. Proto
jsme se snaÏily, aby kaÏdé ãíslo bylo osobité
a tro‰ku odli‰né od ostatních, ãemuÏ napomáhá i vyuÏití projekcí Petra Hlou‰ka.
Která z postav muzikálu Koãky je vám nejbliÏ‰í sv˘m charakterem a ráda byste se do
ní pfievtûlila?
S Hanou Holi‰ovou v muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Stanislav Mo‰a pfiipravil Koãky podle nové
koncepce, takÏe Ïádná z postav není tradiãnû
v koãiãím pfievleku. Ani choreografie nevychází z klasick˘ch koãiãích pohybÛ a lezení
po ãtyfiech. âím jste se tedy s Anetou Majerovou nejvíc inspirovaly?
Inspirovaly jsme se na‰ím oblíbencem, jímÏ
je choreograf Bob Fosse, kter˘ vymyslel taneãní styl zcela unikátní pro muzikál. Ten
3
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S Jifiím Machem
a Svetlanou Janotovou
pfii práci na muzikálu Koãky,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Já bych si ráda zatanãila a zahrála Bílou
koãku, to by mû bavilo. Ale do pﬁevtûlování
bych ne‰la. I kdyÏ – teì mû napadá, Ïe Rambajz-tágo se jako chlap zrovna ‰patnû nemá.
(smích)
Jak˘ máte vztah ke koãkám jako zvífiatÛm?
Nic proti nim nemám, ale ani je nijak zvlá‰È neproÏívám. Ale teì momentálnû pﬁepadlá nûjakou virózou jim závidím jejich devût ÏivotÛ!
UÏ poãtvrté pracujete ve dvojici s Anetou
Majerovou. Jak se vám spoleãnû pracuje?
¤ekla bych, Ïe ná‰ tandem je tvÛrãí a v lecãem
se doplÀujeme. A v pﬁípadû kusu, jako jsou
Koãky, je dvojice maximálnû vítaná. MÛÏeme
si práci ãásteãnû rozãlenit, doplnit se v páru,
stﬁídat se ve vedení zkou‰ek podle momentální energie. A to i za cenu toho, Ïe proces
vym˘‰lení jednotliv˘ch ãísel trvá ve dvojici
déle, protoÏe jak známo, více hlav víc ví. My
se musíme v‰emi nápady probrat, abychom
vybraly to nejlep‰í.

Kdo je z vás dvou vÛdãí osobností? Jak fie‰íte
pfiípadné konflikty?
VÛdãí osobností jsme obû! (smích) A konflikt
je dost silné slovo. Samozﬁejmû, Ïe se nûkdy
neshodneme a diskutujeme, ale se vzájemnou
úctou, respektem a ve prospûch vûci.
Byly pro vás Koãky zatím nejtûÏ‰ím muzikálem, kter˘ jste dûlala?
Nevím, jestli nejtûÏ‰ím, ale mám pocit, Ïe nejdel‰ím. V tom byly vyãerpávající. Musely jsme
zaãít tentokrát s urãit˘m pﬁedstihem, takÏe
kdyÏ pﬁi‰li kolegové na první choreografickou
zkou‰ku plni elánu a energie, byly jsme uÏ
znaãnû namoÏené a zniãené. (smích)
V kolika letech jste vy sama zaãala s tancem?
Od sv˘ch osmi do ãtrnácti let jsem nejprve dûlala moderní gymnastiku, aÏ pak jsem pﬁe‰la
k tanci, kter˘ mû chytil za srdce mnohem víc.
Zaãínala jsem ve street dancové skupinû, kde
mû hodnû nauãila Leona Qa‰a Kvasnicová,
4
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pak jsem teprve pﬁi‰la na chuÈ modernímu
tanci a baletu, kter˘ jsem dostudovala aÏ na
JAMU. Nejvíc pﬁínosné pro mû byly rÛzné taneãní projekty a workshopy, na které mi uÏ
teì zb˘vá bohuÏel málo ãasu.
Co je vám bliÏ‰í – tancování nebo choreografování?
Rozhodnû tancování! Víc si ho uÏívám, protoÏe vím, Ïe jako aktivní taneãnici mi ãas
ubûhne rychleji neÏ jako choreografce. Navíc
je to men‰í zodpovûdnost, mít na starost
„pouze“ sebe a vyjádﬁení nûjakého pocitu ãi
charakteru. TakÏe du‰evní odpoãinek.
A nemrzelo vás proto, Ïe se nemÛÏete aktivnû
zúãastnit právû Koãek, které jsou hlavnû taneãním muzikálem?
Mrzelo a stále mrzí. Ale taková nabídka na
choreografii se neodmítá, navíc jsou to pro mû
cenné zku‰enosti i jako pro taneãnici. Byla to
krásná práce díky toleranci, dÛvûﬁe a pozitivní
energii, kterou do tohoto díla v‰ichni zúãastnûní pﬁenesli.
Je muzikál, ve kterém byste si touÏila zatanãit?
Chtûla bych si zatanãit v Chorus Line. Byl to
první muzikál, kter˘ jsem jako malá holka vidûla a velmi mû okouzlil. Pak bych si je‰tû
ráda zahrála znovu Vlasy, kter˘mi jsme otevírali na‰i Hudební scénu. Ale to asi nejsem
sama…
Dovedete si je‰tû vÛbec Ïivot bez tance a pohybu pfiedstavit?
Nedovedu. Ale stejnû tak uÏ si nedovedu
pﬁedstavit Ïivot bez své nové role matky, která
mi pﬁed tﬁemi roky pﬁibyla do Ïivota.
Zmûnil se nûjak vá‰ pfiístup k práci po narození dcery?
Jen technicky. Zkou‰ení je mnohem nároãnûj‰í, volna je dost málo a snaÏím se ho beze
zbytku vûnovat Amálce, takÏe osobní volno
je na nule. Ale stojí to za to. A musím pochválit oboje prarodiãe, kteﬁí bodují tím, jak
zvládají vynahrazovat období, kdy se moc nevídáme.
Va‰ím muÏem je fotograf Tino Kratochvil.
Jak funguje propojení dvou rÛzn˘ch umûleck˘ch oblastí – fotografie a tance?
Myslím, Ïe funguje harmonicky. Mám spoustu
krásn˘ch nejen taneãních fotek, a kdyÏ nedorazí Tinovi modelka na nûjakou akci, bleskovû

Koncert Muzikály z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a

zachraÀuji situaci pﬁedstíráním, Ïe to dûlám
dennû a Ïe na to mám! (smích)
U va‰eho jména se obãas objevuje i pfiízvisko
PeÀa. Jak tato pfiezdívka vznikla?
Tatínek se jmenuje Josefi, takÏe pﬁes (nepotvrzen˘) jiÏansk˘ pÛvod vznikla De la PeÀa,
ale je to v podstatû nesmysl. Jen v dobû, kdy
jsem vyrÛstala, byla spousta Hanek a kaÏdá
druhá chytla nûjakou pﬁezdívku. Nijak na ní
ale netrvám.
UÏ víte, jak si po nároãné sezónû odpoãinete
a naberete síly?
Nejprve zﬁejmû je‰tû vyrazím na Biskupsk˘
dvÛr, kde budu dûlat choreografie reÏiséru
Stano Slovákovi. Ale pak uÏ na Vysoãinu, kde
mû ãeká vytouÏená kaÏdoroãní dovolená, rodina, pﬁátelé, nohejbal, rybník, lesy... A dál se
uvidí!
Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil
5
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reÏie: Stanislav Slovák

Premiéra na činoHerní scéně

17. a 19. Května 2013
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S Luká‰em Janotou a Jakubem Przebindou
pfii práci na muzikálu Donaha!,
reÏie: Stano Slovák

v oslnění

micHal matěj
není pﬁekvapením, Ïe si bere ãlenku souboru.
Titulek rozhovoru ho neuráÏí, je pravdiv˘.

Témûﬁ tﬁicetilet˘ Michal Matûj vypadal mezi
vût‰inou star‰ími herci na tiskovce k muzikálu
Donaha! velmi uvolnûnû. Usmûvav˘ a v krátk˘ch kostkovan˘ch kalhotách pÛsobil jako
ro‰Èák, pro nûjÏ je Ïivot velká legrace. Tomuto dojmu napomohla celková atmosféra
tiskové konference, která se tro‰ku „zvrhla“
na ﬁeãi kolem nahoty ‰estice oceláﬁÛ, konkrétnû závûreãného stript˘zového vystoupení.
Práce na této inscenaci byla pro Michala
první samostatnou v dÛleÏité profesi choreografa, pﬁedtím byl „jen“ asistentem v inscenacích, napﬁíklad Sugar! (Nûkdo to rád
horké), Chicago (2011) a Pokrevní bratfii
(2012). O tom jsme si ostatnû také trochu povídali. Pﬁipomenu, Ïe Michala Matûje znáte
z men‰ích rolí v Mûstském divadle Brno. Dostal se tam na konkurs jako taneãník, aãkoli
nemá Ïádnou taneãní ‰kolu. O to je tento ostravsk˘ rodák usilovnûj‰í. Zajímá se o herectví, uãí se zpívat. Mimochodem, v létû se Ïení,

Pokud vím, v Dokofiánu vás je‰tû neprezentovali. Prozraìte, jak jste se dostal k tanci
a k jevi‰tnímu pohybu?
Jsem nevystudovan˘ taneãník, na‰tûstí narozen˘ v Ostravû, kolébce nejlep‰ích latinskoamerick˘ch taneãních klubÛ v republice.
Pﬁedãasnû jsem ukonãil studium v oboru kuchaﬁ/ãí‰ník a Ïivil se, jak se dalo, ale odmaliãka jsem se vûnoval právû latinskoamerick˘m tancÛm. Dostal jsem se k nim docela
zajímavou cestou. Tûsnû po sametové revoluci jsem hroznû chtûl dûlat kung-fu. Chodil
jsem do krouÏku: bylo to drsné – nûkdy jsem
pﬁi‰el domÛ s brekem (bylo mi 6), ale bavilo
mû to. JenÏe po pÛlroce na‰e dva trenéry zavﬁeli, pa‰ovali pr˘ ha‰i‰. ProtoÏe mamka nechtûla, abych se flákal, zaãal jsem chodit se
sestrou do krouÏku folklorního tance a cel˘ch
8
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… ano, ale ve svûtovém mûﬁítku to nic neznamená. Víte, v rámci republiky jsem si uÏil
v tanci svoje, ale po urãité dobû pro mû nastal
stereotyp, chtûl jsem se vûnovat divadlu, kde
se mÛÏu uãit nové vûci.
Tak fieknûte, jak jste se dostal do zdej‰ího vûhlasného divadla!
Kamarádka z tancování úspû‰nû absolvovala
konkurz na muzikál Hair, lákala mû, aÈ taky
jedu, ale pro mû bylo tehdy 500 korun za
cestu a jídlo moc penûz, Ïil jsem z mála. Tahle
kamarádka se vrátila z Brna zcela nad‰ená
a já jsem díky jejímu pozvání vidûl Hair pár
t˘dnÛ po premiéﬁe v roce 2005. A na to konto
jsem se pﬁihlásil na konkurz o rok pozdûji.
PÛvodnû to mûly b˘t âarodûjky z Eastwicku,

deset let jsem pak zÛstal vûrn˘ taneãní latinû.
Odtud jsem pﬁe‰el do Show Dance. Show
Dance je muzikálovému druhu tance ze v‰ech
stylÛ asi nejpodobnûj‰í. Je to soutûÏní disciplína, krom men‰ích i pro velkou formaci,
kde najednou mÛÏe tanãit aÏ ãtyﬁiadvacet lidí.
Navíc je Show Dance obohacen o pﬁíbûh,
vlastnû se dost podobá divadlu. Nejsou to jen
formální pohyby, taneãníci sv˘m tancem vyprávûjí pﬁíbûh.
Dûláte je‰tû Show Dance?
Vût‰inou s tím lidi po dvacítce konãí. Je to
zájmov˘ krouÏek, takÏe po ‰kole, pokud ãlovûk nedostává dál peníze od rodiãÛ, si na to
musí vydûlat. JenÏe kdyÏ se zase osamostatní,
nemá pak ãas na tréninky, nedostane se do re-

Choreograf muzikálu Donaha! pfii‰el do divadla z pracáku
prezentace, nemÛÏe na kaÏdoroãní mistrovnakonec se uvádûl Oliver!. Zatanãil jsem
ství svûta v Nûmecku atp. Je to takov˘ zaãaa pana ﬁeditele Stanislava Mo‰u jsem zﬁejmû
rovan˘ kruh.
zaujal, protoÏe kdyÏ jsem se pak vrátil domÛ –
Proã jste se nesnaÏil dostat na nûjakou tapracoval jsem v té dobû jako ãí‰ník v kavárnû
neãní ‰kolu?
– volá mi do práce neznámé ãíslo. „Dobr˘
V urãitém období jsem vyhlásil válku ‰kolden, tady emdébé,“ ozvalo se a já myslel, Ïe
je to poji‰Èovna, u které jsem mûl nûjaké ponímu systému; je zkostnatûl˘, zastaral˘, nehledávky. Vylekal jsem se, Ïe mi volají kvÛli
pruÏn˘. Je to samozﬁejmû v urãité míﬁe gesto,
dluhÛm, ale byl to Igor Ondﬁíãek a rovnou mi
moÏná plané, ale já to tak cítím. Pokud se dotlumoãil nabídku do angaÏmá. Byl jsem jako
stanu do stádia, Ïe moje rodina nebude mít
ve snu, kluk z ulice, na pracáku, sem tam brico do úst, mÛÏe se stát, Ïe sklopím hlavu
gáda a najednou divadlo! A rovnou angaÏmá.
a udûlám ‰kolu, abych dostal dobrou práci.
I kdyÏ poﬁád vûﬁím, Ïe dobrou práci mÛÏete
Pﬁipadalo mi to fantastické, jako z americsehnat i bez ‰koly. Dokud budu stát na vlastkého filmu.
ních nohou jen díky své
snaze a schopnostem a nû- Se Svetlanou Janotovou
jakému ‰tûstí shÛry, zÛ- v muzikálu Peklo,
stanu nevystudovan˘m reÏie: Stanislav Mo‰a
taneãníkem, uÏ proto,
abych mohl jednou (aÏ je
budu mít :-)) sv˘m dûtem
dokázat, Ïe není dÛleÏit˘
nûjak˘ papír, ale to, co
máte v hlavû. Systém
mlãky pﬁedpokládá, Ïe je
tomu naopak.
Nicménû jste drÏitelem
nûkolika titulÛ mistrÛ
republiky v Show Dance…
9
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to mít ‰Èávu. Choreografie je
jen kostra, kterou vyplÀuju.
A napﬁíklad kluci, kteﬁí hrají
oceláﬁe, nejsou Ïádní stﬁízlíci,
nejsou to typiãtí taneãníci
jako na Broadwayi, kde v‰ichni ‰vihají nohama. Ale v‰ichni si nakonec poradili na
v˘bornou, ono totiÏ aÏ tak
nezáleÏí na tom, jak dobﬁe se
herci pohybují, ale hlavnû co
z nich bude sálat pﬁi tanci na
jevi‰ti.
Název Donaha! hodnû napovídá. Jak jste pfiipravovali
tuto scénu?
Zaãínáme v kost˘mech a se
svûtly zrovna dnes, kdy spolu
mluvíme. Kluci se svlékají a tanãí, v‰e se musí
peãlivû nacviãit. Je to teãka pﬁedstavení, vystﬁihnout by to mûli opravdu s grácií. Práce
nejen na této scénû byla tro‰ku jiná neÏ s taneãníky. Herci neposlouchají na slovo, v dobrém slova smyslu. Nejsou totiÏ zvyklí
bezúãelnû plnit pokyny, ale ve v‰em hledají
jist˘ druh vnitﬁní logiky, coÏ povaÏuji za velmi
správné. Právû forma otevﬁené debaty (samozﬁejmû v‰eho s mírou, Ïe kluci) pﬁinesla z jejich strany spoustu dobr˘ch nápadÛ. Kolikrát
jsme se pﬁi zkou‰kách dost bavili, tﬁeba bonmoty ZdeÀka Junáka. Vznikla napﬁíklad situace, kdy se asi po dvou zkou‰kách Kuba
Uliãník rozãilenû zeptal, proã musíme kaÏd˘
pohyb zaãínat doleva. „Já nevím,“ ﬁíkám,
„jsem pﬁeuãen˘ levák.“ Ostatní se svornû divili s ním, jenom Zdenda Junák s Mí‰ou Isteníkem si pﬁedli, protoÏe jsou taky leváci.
Jak jste se pfii zkou‰kách vyrovnali s nahotou?
Nejsme nûjak˘m experimentálním divadlem,
kde se pﬁedvádûjí vûci jen pro zaujetí diváka.
A nahota zde není bezúãelná. Linka svleãen˘ch oceláﬁÛ pÛsobí velmi decentnû, nemÛÏe
nikoho pobouﬁit. Svlékání nevadí ani samotn˘m hercÛm. Nikdo v publiku by se nemûl
stydût. Scéna netrvá dlouho, je také preciznû
nasvícena, takÏe stejnû není vidût nic, co by
mohlo ‰okovat.
Inspiroval jste se k choreografii Donaha!
pÛvodním britsk˘m filmem reÏiséra Petera
Cattanea z roku 1997, pfiípadnû nûkter˘mi

S Hanou Kratochvilovou

Dnes uÏ máte za sebou men‰í role a také
asistenci choreografÛm. Jak jste tady vlastnû
zaãínal?
Zaãínal jsem jako taneãník. Brzy jsem pochopil, Ïe v divadle takového formátu musí b˘t
ãlovûk flexibilní. Zaãal jsem chodit do zpûvu
k Hance Horké a snaÏil se na sobû pracovat,
i kdyÏ, pﬁiznávám, teì to pro nedostatek ãasu
trochu flákám. Prostû, dobﬁe si uvûdomuji, Ïe
se nemÛÏu Ïivit jen tancem do konce Ïivota.
Pokud se ptáte na moje choreografické zaãátky, musel bych zapátrat v pamûti. Snûhurka nebo Jáno‰ík? UÏ nevím. Choreografce Hance Kratochvilové jsem pomáhal
krom jiného s párov˘mi tanci. A mÛÏu ﬁíct,
Ïe jsem mûl i moÏnost tvÛrãí práce.
Jaké to bylo dûlat poprvé choreografii samostatnû?
Oslovil mû reÏisér Stanislav Slovák. Sedûli
jsme zrovna pozdû veãer v taxíku na cestû
domÛ z divadelního klubu, uÏ trochu pﬁiopilí,
a byl jsem, samozﬁejmû, ‰Èastn˘. Je obrovsk˘
rozdíl mezi asistentem a samotn˘m choreografem. V muzikálu Donaha! mám docela
tûÏk˘ úkol, pracuju s nestandardním vzorkem
lidí, z nichÏ ani jeden není vyloÏenû taneãník.
TakÏe bylo docela nároãné vymyslet pohyby,
které by ve v˘sledku fungovaly, protoÏe najednou nemÛÏete stavût choreografii na
efekt, zaloÏenou na tom, Ïe bude ultradobﬁe
odtanãená. Já svoji vlastní interpretaci tance
zakládám na tom, Ïe v‰e musí jít ze mû, musí
10
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v‰e pojal netradiãnû. BûÏnû totiÏ v tomhle
kuse odvypráví ve‰ker˘ text vypravûã a taneãníci pouze tancují. My jsme texty ﬁíkali
sami, kaÏd˘ za svou postavu a naopak vypravûã musel taky trochu tancovat. Mám pocit,
Ïe díky tomu bylo pﬁedstavení barvitûj‰í.
Choreografii dûlal jiÏ zmiÀovan˘ Martin
Dvoﬁák. Textu bylo sice hodnû, ale byla to
pro mne nedocenitelná zku‰enost a alespoÀ
jsem zjistil, Ïe mi nedûlá problém nauãit se
i nûjak˘ ten vût‰í ‰palek.
Jaké máte plány do budoucna?
Musím pﬁiznat, Ïe spí‰e neÏ k choreografii
tíhnu k divadlu jako celku. Jedna známá,
která vlastní dûtské divadlo, mne pﬁed ãasem
oslovila, zda bych pro ni neudûlal choreografie, a nakonec jsme se dohodli, Ïe budu pﬁedstavení i reÏírovat. Tehdy se ve mnû zﬁejmû
probudily jakési dﬁímající reÏijní ambice
a zjistil jsem, Ïe daleko nejvíce mû baví odkr˘vat motivace postav, hledat kontexty, pilovat charaktery, hledat rÛzné interpretace
a vÛbec celá ta práce s lidmi. MÛÏu ﬁíct, Ïe
konkrétnû práce s dûtmi je nesmírnû obohacující, pﬁinejmen‰ím se nauãíte trpûlivosti. Samozﬁejmû o sobû nemohu tvrdit, Ïe by mi to
bÛhvíjak ‰lo – nemám zku‰enosti, nejsem studovan˘, jen co jsem okoukal v divadlech. Ale
mám takov˘ tajn˘ sen, Ïe bych snad nûkdy
mohl zaãít na svém píseãku, od malinkého divadla, ale to je docela komplikovaná vûc,
takÏe kdo ví. Od 17 let pí‰u nûjaké vlastní
vûci, takÏe vyrobit nûkdy nûjakou kompletnû
vlastní divadelní hru by bylo urãitû úÏasné.
I kdyÏ, jak se ﬁíká – nejhor‰í je Ïijící autor
(smích), no uvidíme. V‰ak on uÏ mû Ïivot navede správn˘m smûrem…
Text: Jan Trojan, foto: jef Kratochvil

pfiedstaveními muzikálu na ãeské nebo i zahraniãní scénû?
Film jsem vidûl, ale je podstatnû jin˘ neÏ muzikál. Muzikálové provedení má více rozmûrÛ, které se do filmu neve‰ly, a ve v˘sledku
tak vznikne podstatnû hlub‰í dílo s pﬁesahem,
kterému se film nemÛÏe rovnat. Má také více
hudby, takÏe je emoãnû silnûj‰í. Îádnou jinou
inscenaci Donaha! jsem nevidûl. Doteì
nevím, jestli je to dobﬁe nebo ‰patnû.
Spí‰e jen formálnû se zeptám na spolupráci
s reÏisérem Stanislavem Slovákem.
Je to spolupráce ve velmi klidné, pﬁátelské
a uvolnûné atmosféﬁe. Stanko mi dal volnou
ruku, ale samozﬁejmû jasnû formuloval svoje
pﬁedstavy. „Chci, aby holky stály vzadu na
Ïidlích,“ ﬁíká napﬁíklad, „bûhem tohoto motivu sejdou, tady se objeví dvû skupinky
klukÛ, tak, aby je holky ovládaly jako
loutky...“ A tak podobnû: sdûlí mi svou vizi
a já se ji pokou‰ím naplnit.
Jak pracuje zaãínající choreograf?
Pﬁedpokládám, Ïe je to dost individuální. Já
si pustím hudbu, zavﬁu oãi a opakovanû si
pﬁehrávám konkrétní píseÀ, dokud nemám
kompletní vizi celého ãísla. Pﬁedstavuju si pohybující se herce na jevi‰ti, vymy‰lené prvky
si zapí‰u a pﬁepoãítám na doby, protoÏe pﬁi
vym˘‰lení prvkÛ si nepoãítám, prostû to
nûjak cítím a to je potﬁeba pﬁevést na nûjaké
pﬁenositelné informace. (K tomuto se taky
váÏe nûkolik vtipn˘ch historek, protoÏe jak
vám ﬁekne kaÏd˘ muzikant: taneãníci jsou
divní, v‰echno poãítají na osm; nûkteﬁí tak
dokáÏou poãítat i valãík.) No a pak na zku‰ebnû zkou‰íme. Pﬁedstavuju si v‰echno koncepãnû, tedy tﬁeba i se svûtly, s atmosférou.
JenÏe v realitû jsou tyto vûci potom jinak,
vlastnû nevím, jestli to není nev˘hoda.
Nemûl bych zamlãet va‰i vût‰í taneãní i hereckou roli ve Stravinského baletní pantomimû Pfiíbûh vojáka, kterou uvádûla vloni
Filharmonie Brno v rámci svého koncertního cyklu. Uvidíme ji je‰tû nûkdy?
Bojím se, Ïe uÏ ne. Mûl jsem sice pocit, Ïe obû
uvedení mûla docela dobrou odezvu, recenze
jsem ale neãetl, takÏe nemÛÏu potvrdit. Ale
tohle pﬁedstavení bylo smûﬁováno právû primárnû pro festival, s dal‰ími reprízami se nepoãítalo. Bylo zajímavé, Ïe Martin Dvoﬁák

Se Svetlanou Janotovou
v muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

11
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Leto‰ní, jiÏ 4. roãník festivalu Divadelní svût Brno 2013 je dedikován umûlci Jiﬁímu Suchému. V prÛbûhu jednoho t˘dne se na jevi‰tích divadel i v ulicích mûsta pﬁedstaví divadelní soubory z celého svûta, které vyobrazí hudbu na divadle ve v‰ech sv˘ch podobách.
12
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v‰ím vpravdû kultovní film Stanleyho Kubricka z roku 1971. Hlavní postava Alex
a jeho kumpáni z hudební kapely Droogs
jsou hrozbou jednoho mûsta, v jehoÏ ulicích
se nebezpeãnû pohybují a ‰íﬁí své heslo „Násilí je zábava“. Hudba Ludwiga van Beethovena zde má pﬁedev‰ím v˘znamnou funkci
jako tvÛrce atmosféry a vytváﬁí ostr˘ kontrapunkt k aÏ brutálním situacím dûje. Futuristick˘ pﬁíbûh s kriminální zápletkou je pﬁevyprávûn pouze ãtyﬁmi herci, kteﬁí hrají rÛzné
postavy. Drastické scény plné násilí jsou peãlivû choreograficky vybudovány, reÏisér Wilfried Alt krutost obrazÛ nikterak neuhlazuje,
dává jim vyniknout, zároveÀ ale dostateãnû
zdÛvodÀuje jejich zpﬁítomnûní.

iv. ročníK festivalu
divadelní svět Brno 2013
Stadttheater Ingolstadt (Nûmecko)
DYLAN – âASY SE MùNÍ
Inscenace se vûnuje v˘jimeãné osobnosti hudebních dûjin. Motto této hudební biografie
Boba Dylana je „Îivot je karneval, kolotoã
Ïivota se otáãí“ a usly‰íte v ní 20 nejvût‰ích
hitÛ (mj. Knockin’On Heaven’s Door, Like
A Rolling Stone, Hurricane) slavného písniãkáﬁe, které hraje pût hudebníkÛ neustále pﬁítomn˘ch na jevi‰ti. âtyﬁi herci v reÏii Heinera
Kondschaka, jenÏ je zároveÀ i autorem scénáﬁe a autorem hudebního nastudování, rozehrají vzru‰ující pﬁíbûh jedince, na jehoÏ
pozadí se odehrávají i dûjiny 2. poloviny
20. století. Bob Dylan, vlastním jménem Robert Zimmerman, stál v ãele mnoha protestních hnutí a mnohé jeho balady zlidovûly.
Toto revuálnû kabaretní pﬁedstavení má
místy atmosféru rockového koncertu a inscenace nabízí jak dech beroucí hudební sóla,
tak zábavné anekdoty ze Ïivota hlavního hrdiny.

Handspring Puppet Company (JAR)
WOYZECK ON THE HIGHVELD
Handspring Puppet Company je divadelní seskupení, které vzniklo v roce 1981 v Kapském
Mûstû v Jihoafrické republice. Soubor tvoﬁí
profesionální divadelníci, v˘tvarníci i jiní
umûlci a technici. Svou práci jiÏ pﬁedstavili ve
více neÏ tﬁiceti zemích po celém svûtû. Od
roku 2007 se v lond˘nském National Theatre
podílejí i na v˘jimeãné a oceÀované inscenaci
War Horse.
Inscenace Woyzeck on the Highveld vznikla
v roce 1992 v reÏii a scénografii v˘znamného
mnohostranného umûlce a v˘razné osobnosti
souãasného divadla Williama Kentridge. Inscenace kombinuje loutkoherectví a Kentridgeovy animované filmy. V roce 2011 se titul
vrátil na repertoár skupiny a v reÏii Luca de
Wita vyrazil na turné, v jehoÏ rámci nav‰tíví
i Brno. Produkce vypráví znám˘ BüchnerÛv
pﬁíbûh Ïárlivosti, vraÏdy a zápasu jedince
s okolím. PÛvodní pﬁíbûh nûmeckého vojáka
z 19. století adaptovali na Ïivot ãerno‰ského
pﬁistûhovaleckého dûlníka v roce 1956 v Johannesburgu, kter˘ je sÏírán Ïárlivostí, kdyÏ
ho Ïena podvede s horníkem. Spojení loutkového a ãinoherního divadla s filmov˘mi projekcemi a hudebním doprovodem i zpûvem
vytváﬁí ojedinûl˘ diváck˘ záÏitek, kter˘ lze
jen tûÏko zaﬁadit do jakékoli divadelní ‰katulky. V˘tvarná sloÏka je zde stejnû dÛleÏitá
jako ta hudební a herecká a spoleãnû slouÏí
tématu, v jehoÏ centru jedinec bojuje s lhostejnou spoleãností.

Narodowy Stary Teatr Krakow (Polsko)
OPERA MLECZANA
Mal˘ Ïánr kabaretní buffo opery, kterou
znám˘ polsk˘ skladatel Stanis∏aw Radwan
napsal pro ãinoherní soubor. Spontánní a zábavná inscenace maÏe hranice mezi jevi‰tûm
a hledi‰tûm, herci na mobilní pohybující se
scénû vtahují diváky pﬁímo do dûje prostﬁednictvím smíchu. Pﬁíbûh vznikl podle satirick˘ch kreseb Andrzejy Mleczkého, jenÏ se
originálnû vûnuje oblíben˘m tématÛm, kter˘mi jsou problematické vztahy mezi muÏem
a Ïenou pﬁedstavované formou populárních
soap oper.
Theater der Altstadt (Nûmecko)
A CLOCKWORK ORANGE
Stuttgartské divadlo má na svém repertoáru
i klasické muzikálové tituly, na jaﬁe roku 2012
zde ale mûlo premiéru sci-fi drama Mechanick˘ pomeranã, jevi‰tní adaptace románu
Anthonyho Burgesse, kter˘ proslavil pﬁede13
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V sobotu 27. dubna se zhostili role kmotrÛ brnûnsk˘ch ledních
medvíìat primátor Roman Onderka a ﬁeditel MdB Stanislav
Mo‰a. O znûní jmen – Kometa a Nanuk – rozhodli lidé, hlasující prostﬁednictvím internetu. MedvíìatÛm a nad‰enému davu
náv‰tûvníkÛ zazpívaly hereãky z Mûstského divadla Brno
Alena Antalová, Hana Holi‰ová a Ivana VaÀková.

27. duBna 2013

Křest medvíďat v BrněnsKé zoo
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donaha!
muzikálová komedie

činoherní scéna

1. - 4., 6., 14. - 18., 20., 25., 28. června 2013

Kočky
legendární taneční muzikál

Hudební scéna

1., 19. - 22., 24. a 25. června 2013

cyril a metoděj
aneb dobrodružství písma
velkolepý příběh našich dějin

Biskupský dvůr

22. - 24. června, 4. - 7. července 2013
16
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J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende:
ZORRO
Legendární pﬁíbûh hrdiny „Zorra mstitele“ od chilské autorky Isabel Allende inspiroval hudební skupinu Gipsy Kings a jednoho z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudebních aranÏérÛ Johna Camerona, spoleãnû s autorem scénáﬁe Stephenem Clarkem, kteﬁí
uvedli tento pﬁíbûh jako muzikál na West Endu
15. ãervence 2008. Ukázalo se, Ïe vÛbec první divadelní dramatizace tohoto pﬁíbûhu souboje dobra
a zla, lásky a vá‰nû, navíc dramaticky prokomponovaná s takov˘mi songy jako napﬁíklad Bamboleo
ãi Djobi Djoba a mnoha dal‰ími zcela nov˘mi
skladbami v rytmu flamenca, se rázem stala hitem
sezóny s nominací hned na nûkolik prestiÏních divadelních cen. Podmanivá hudba, jedineãná choreografická a akrobatická ãísla a emocionálnû
nabit˘ romantick˘ pﬁíbûh – to v‰e je muzikál
Zorro, kter˘ u nás mûl svou ãeskou premiéru!
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Luká‰ Janota, Johana Gazdíková nebo Viktória Matu‰ovová, Svetlana Janotová nebo Ivana
VaÀková, Robert Jícha nebo Du‰an Vitázek a dal‰í.

Hrajeme

Terrence McNally, David Yazbek:
DONAHA!
Tento nov˘ muzikál byl napsán podle populárního
britského filmu The Full Monty. Dílo vyrÛstá z autentické, niãím nepﬁikrá‰lované britské reality
a právû pro britskou povahu je zde tak sympaticky
typické, Ïe si i z tûch nejsmutnûj‰ích lidsk˘ch situací: sociální krize – nezamûstnanost – ztráta sebedÛvûry – umí udûlat dokonalou srandu! Muzikál,
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 skupinu. Co na tom, Ïe fyzicky ani
vûkem obvyklé pﬁedstavû o profesionálních striptérech zcela neodpovídají… Dílo je vybaveno 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: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Markéta Sedláãková, Zdenûk
Junák, Igor Ondﬁíãek, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Luká‰ Janota, Zdena Herfortová nebo Lenka
Bartol‰icová, Jana Musilová, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová a dal‰í.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán:
CYRIL A METODùJ
Osud soluÀsk˘ch vûrozvûstÛ a jejich velkomoravské
mise tvoﬁí jeden ze zakladatelsk˘ch pﬁíbûhÛ ãeského
národa a podstatn˘ prvek jeho identity. Autoﬁi se ve
svém vyprávûní soustﬁedí na posledních ‰est let Cyrilova/Konstantinova Ïivota – jeho a MetodûjÛv pﬁíchod na Velkou Moravu, vytvoﬁení písma hlaholice,
zavedení staroslovûn‰tiny jako bohosluÏebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávnûnosti slovanské liturgie.
K pﬁíbûhu Cyrila a Metodûje v‰ak zároveÀ pﬁidávají
dvû kontrapunktické linie. První je milostn˘ pﬁíbûh
tﬁí VelkomoravanÛ – váleãníka Vojslava, adepta
mni‰ství Svojmíra a prosté venkovské dívky Vesny.
Na jejich osudech a jejich znaãnû odli‰n˘ch postojích
k pﬁíchodu soluÀsk˘ch bratﬁí autoﬁi demonstrují
konkrétní v˘znam a dopad cyrilometodûjské mise,
jakoÏ i svár idealistického úsilí Cyrila a Metodûje
s politick˘m pragmatismem oné doby.
Inscenace je navíc vytváﬁena ve specifickém Ïánru
„ãinohry s baletem“. âinoherní v˘stupy jsou prokládány samostatn˘mi v˘stupy baletními s hudbou
Karla Albrechta, která byla speciálnû pro tuto inscenaci zkomponována. Tanec dodává inscenaci
hlub‰í symbolick˘ ráz a poukazuje na obecnûj‰í
smysl cyrilometodûjského pﬁíbûhu a dále ji vizuálnû
obohacuje a navíc vypráví i dal‰í samostatn˘ pﬁíbûh –
pﬁíbûh písma. Písma, které je dobr˘m sluhou, ale
zl˘m pánem, písma, kter˘m se dá napsat kniha básní
i anonymní udání, milostn˘ dopis i rozsudek smrti.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Ladislav Koláﬁ, Vojtûch Blahuta, Jakub Zedníãek, Eli‰ka Skálová a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
KOâKY
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 Broadwaye, 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 Webber rád vzpomíná, jak mu v dûtství
jeho matka Jean ãasto pﬁedãítala nádherné ver‰ované
pohádky o koãkách od Thomase Stearnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948. Napsal
pak podle nich poetick˘ taneãní muzikál pln˘ nádherné fantazie, kter˘ je zároveÀ jedním z realizaãnû
nejnároãnûj‰ích divadelních dûl. Umûleck˘ soubor
i technické podmínky Hudební scény MdB jsou pro
v˘jimeãnou inscenaci muzikálu Koãky jako stvoﬁené...!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová, Petr
Gazdík, Andrea Bﬁezinová nebo Svetlana Janotová, Ivana VaÀková, Du‰an Vitázek, Jiﬁí Mach,
Luká‰ Vlãek, Ale‰ Slanina, Lenka Janíková nebo
Hana Kováﬁíková a dal‰í.
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Dokoran_cerven2013TISK_Sestava 1 28.5.13 9:20 Stránka 18

Program červen
činoherní scéna
1.6. so 19.30 donaha!

Hudební scéna
1.6. so 19.30 Kočky

AB6

2.6. ne 18.00 donaha!
3.6. po 19.30 donaha!

4.6. út 18.00 zorro
A1

5.6. st 19.30 zorro

4.6. út 19.30 donaha!

E2

6.6. čt 18.00 zorro

6.6. čt 19.30 donaha!

AB4

9.6. ne 19.00 dylan - časy se mění

10.6. po 19.00 opera mleczana

13.6. čt 19.00 Woyzeck on the Highveld

12.6. st 19.00 a clockwork orange
14.6. pá 19.30 donaha!

14.6. pá 19.00 Woyzeck on the Highveld
19.6. st 19.30 Kočky

C5

15.6. so 19.30 donaha!

20.6. čt 18.00 Kočky

16.6. ne 19.30 donaha!

D

21.6. pá 18.00 Kočky

17.6. po 19.30 donaha!

AB1

22.6. so 19.30 Kočky

18.6. út 19.30 donaha!

AB2

24.6. po 19.30 Kočky

20.6. čt 19.30 donaha!

A4

25.6. út 18.00 Kočky

25.6. út 19.30 donaha!

C2

28.6. pá 19.30 donaha!

E5

BisKuPsKÝ dvŮr 2013
22.6. so 20.30 cyril a metoděj
23.6. ne 20.30 cyril a metoděj

Donaha!

24.6. po 20.30 cyril a metoděj
26.6. st 20.30 Koločava
27.6. čt 20.30 Koločava
29.6. so 20.30 Baron trenck
30.6. ne 20.30 Baron trenck
1.7. po 20.30 Baron trenck
2.7. út 20.30 Baron trenck
Koãky

4.7. čt 20.30 cyril a metoděj
5.7. pá 20.30 cyril a metoděj
6.7. so 20.30 cyril a metoděj
7.7. ne 20.30 cyril a metoděj
9.7. út 20.30 cikáni jdou do nebe
10.7. st 20.30 cikáni jdou do nebe
12. - 14.7.
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DivADElní fEstivAl

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

BiskuPský DvůR

DERniéRA

Program září
činoherní scéna

Hudební scéna

13.9. pá 19.00 cabaret jako Brno

10.9. út 19.00 Kočky

14.9. so 19.00 cabaret jako Brno

11.9. st 19.00 Kočky

15.9. ne 19.00 zkrocení zlé ženy

12.9. čt 19.00 Kočky

X2013

16.9. po 19.00 zkrocení zlé ženy

13.9. pá 19.00 Kočky

17.9. út 19.00 mefisto

14.9. so 14.00 Kočky

18.9. st 19.00 jakub a jeho pán

R2013

19.9. čt 19.00 jakub a jeho pán

t2013

27.9. pá 14.00 flashdance

20.9. pá 19.00 jakub a jeho pán

A2013

27.9. pá 19.00 flashdance

A5/AB5

21.9. so 19.00 jakub a jeho pán

M2013

28.9. so 19.00 flashdance

P

22.9. ne 19.00 jezinky a bezinky

29.9. ne 19.00 flashdance

D/E7

23.9. po 19.00 jezinky a bezinky

30.9. po 19.00 flashdance

A1/AB1

27.9. pá 19.00 jezinky a bezinky

14.9. so 19.00 Kočky

Z2013

Pozor: od 1. září 2013 začínají večerní představení od 19.00 hodin.

Jakub a jeho pán

Jezinky a bezinky

Mefisto

19
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Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a:
KOLOâAVA
Pﬁíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém prostﬁedí podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel rusínsk˘ a Ïidovsk˘. Oproti pﬁedchozím
divadelním podobám je posílen právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ je v˘povûì o prostﬁedí, v nûmÏ
se „zastavil ãas“, 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 nejv˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do
dne‰ních dnÛ, je právû hudba. Pochopitelnû Ïe
muzikálová inscenace v baladickém hávu je nemyslitelná bez Ïivého hudebního doprovodu, o kter˘
se stará skupina Javory roz‰íﬁená o obsazení
klezmerské kapely. Nemen‰í úlohu zde má i choreografie Vladimíra Kloubka a filmové dotáãky Dalibora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo
Petr ·tûpán, Radka Coufalová, Eva Jelínková
nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková, Petra Jungmanová, 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.

Jevgenij Doga, Emil Loteanu:
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Balada o vá‰nivé lásce a svobodû – tragick˘ pﬁíbûh
lásky zlodûje koní Lujko Zobara a krásné Rady – je
silnû emocionálnû vypjatá a na diváka pÛsobí doslova jako magnet. Nespoutané a divoké pﬁedstavení, tak jak jej na Hudební scénu Mûstského divadla
Brno pﬁivedl poprvé pﬁed devíti lety reÏisér Petr Kracik, je úÏasn˘m diváck˘m záÏitkem – nejen pro neuvûﬁiteln˘ temperament romského etnika, jeho písní
ãi divoké energie tancÛ anebo zvlá‰tní poetick˘ styl
vyprávûní. Jde o velkolepû popsan˘ pohled do koãovné a po volnosti volající cikánské du‰e. Inscenace
je podkreslena Ïivou hudbou a cimbálovou kapelou,
doplnûnou o nahranou hudbu scénickou. Hudebnû
i taneãnû strhující podívaná, která stojí za to – takoví
jsou Cikáni na cestû do nebe v Brnû. Jak napsala
Jana Svozilová ve své recenzi: „Cikáni v Mûstském
vás doslova pohltí, dusot kopyt budete sly‰et ze v‰ech
stran, jejich dech se dotkne va‰í ‰íje, cikánské utrpení
pocítíte kaÏd˘m kouskem tûla.“
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka nebo Stano Slovák nebo
Petr ·tûpán, Ivana VaÀková, Zdenûk Junák, Du‰an
Vitázek a dal‰í.
Alan Jay Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na motivy
známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes
jiÏ klasick˘ muzikálov˘ titul, kter˘ mûl premiéru na
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, brnûnského hantecu. Tak se zrodila
My Fair Lady s pﬁívlastkem 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 nevycházejí z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu,
ale lidovou operetku Na t˘ louce zelen˘...
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, Martin 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.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán:
BARON TRENCK
PÛvodní historické drama vzniklé pﬁímo pro jedineãn˘ prostor Biskupského dvora hodlá nejen vyuÏít jeho unikátních dispozic a magické atmosféry –
pﬁichází i s látkou, která se právû do jeho prostor
nanejv˘‰ hodí. Tûlo hrdiny na‰í inscenace, legendárního vojevÛdce rakouské armády Franti‰ka
Trencka, totiÏ odpoãívá jen nûkolik desítek metrÛ
od Biskupského dvora, v kapucínské kryptû kostela Nalezení svatého KﬁíÏe.
Vûhlasn˘ baron Trenck byl mimoﬁádnû sugestivní,
kontroverzní a rozporuplnou osobností – vzdûlan˘
intelektuál, schopn˘ váleãník a pﬁitaÏliv˘ muÏ na
stranû jedné, pudov˘ násilník na stranû druhé. Jeho
Ïivotní pﬁíbûh byl pln˘ bitev, násilí, neustálé koketérie se smrtí a zároveÀ mnoha romantick˘ch milostn˘ch avant˘r. Inscenace, která o nûm vypráví,
bude rovnûÏ opulentní divadelní hostinou: v˘pravné kost˘my, bojové scény, duchaplné konverzace i komentující vstupy jarmareãního pûvce, to
v‰e ve spojení s krásou historické architektury
a volného nebe nad námi.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Martin Havelka, Jakub Uliãník,
Hana Kováﬁíková, Milan Nûmec, Andrea Bﬁezinová, Svetlana Janotová, Johana Gazdíková, Zdenûk Junák, Du‰an Vitázek a dal‰í.
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Koločava
muzikálová balada

Biskupský dvůr

26. a 27. června 2013

Baron trenck
výpravná legenda se zpěvy

Biskupský dvůr

29. a 30. června, 1. a 2. července 2013

cikáni jdou do nebe
balada o zloději koní

Biskupský dvůr

9. a 10. července 2013
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cyril a metoděj

aneb dobrodružství písma

Koločava

velkolepý příběh našich dějin

22. - 24. června, 4.- 7. července 2013

muzikálová balada

26. a 27. června 2013

Baron trencK
výpravná legenda se zpěvy

ciKáni jdou do neBe

29. a 30. června, 1. a 2. července 2013

balada o zloději koní

9. a 10. července 2013

BisKuPsKÝ dvŮr 2013

22. června – 14. července 2013

Cyril a
Cyril
Metoděj.
M
etoděj.
DDoba,
oba, žživot,
ivot,, ddílo.
ílo.
lechtičen, Kobližná 1, Brno, do 29. 9.. 2013
evu na vstupné
ústř ižkem získáte 20% slslevu

www.mzm.cz

✁

my fair lady (ze zelŇáKu)
muzikál

12. - 14. července 2013
22
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na sKleničce
¤íká se po Brnû taková
anekdota. Zavolám za chvíli,
teì tady mám Gazdíka s Kalouskem, ﬁekl pr˘ kdosi
z Mûstského divadla Brno do
telefonu. A na druhé stranû se ozvalo: JeÏi‰,
a co máte za prÛ‰vih? Shoda jmen brnûnsk˘ch
umûlcÛ se souãasn˘mi politiky je ale opravdu
jen ãistû náhodná – a dirigent Dan Kalousek
mûl pr˘ sice z matematiky jedniãku, ale po
postu ministra financí opravdu netouÏí.

s danem KalousKem
KdyÏ dirigent i reÏisér respektují a ctí, co chtûl
autor-skladatel sdûlit, v˘sledek b˘vá dobr˘.
Chce-li reÏisér jít nûjak proti, zpravidla to pﬁiná‰í problémy. KdyÏ ale hudba a jevi‰tû mluví
stejn˘m jazykem, v‰e funguje a vzájemnû se
umocÀuje.
Jak se pfiipravuje dirigent?
Pﬁedev‰ím si partituru proãítám se v‰emi detaily, které jsou nûkdy trochu schované. Postupuji od celku k detailu a zase opaãnû a tak
poﬁád dokola, aÏ se v mojí pﬁedstavû narodí
obraz dané hudby. Samozﬁejmû si obãas nûco
pﬁehraji na klavír…
Jak se ãte partitura? Sly‰íte hudbu?
Je to jako se ãtením písma. KdyÏ si pﬁeãtete
slovo pes, také ho nevidíte. Jen si ho pﬁedstavíte, a navíc si ho kaÏd˘ ãtenáﬁ pﬁedstaví
odli‰nû. To stejné je notov˘ zápis, jen s tím
rozdílem, Ïe tento kód – noty na rozdíl od
písma neumí de‰ifrovat kaÏd˘. Noty ﬁíkají,
co má zaznít, ãásteãnû také, jak to má zaznít. Zbytek zÛstává na interpretaci. DÛleÏitá je pﬁedev‰ím pﬁedstava zvuku, o jejíÏ
naplnûní potom dirigent na zkou‰kách usiluje.

Co v‰echno dûlá dirigent pfii hudebním pfiedstavení? Vedete jen orchestr, nebo fiídíte i to,
co se dûje na jevi‰ti? A v ãem vlastnû spoãívá
práce dirigenta?
Práce dirigenta je vcelku analogická s prací reÏiséra. ReÏisér má také dan˘ text, hotovou
scénu od scénografa, herce, kteﬁí hrají –
a pﬁesto lidé chodí na pﬁedstavení toho ãi
onoho reÏiséra. S hudbou je to stejnû. Mám
hotovou hudbu zapsanou v partituﬁe, kolegy
instrumentalisty, kteﬁí mají party, které interpretují, herce-zpûváky. Prací dirigenta je v‰e
skloubit do v˘sledného obrazu, a to jak generálnû v rámci zkou‰ení, tak potom v prÛbûhu
kaÏdého pﬁedstavení.
MÛÏe se stát, Ïe se s reÏií neshodnete?
MÛÏe se stát to, Ïe reÏisér si vymyslí jiné pojetí
neÏ já (smích). Základem je dobrá pﬁedloha.
23
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sejdou na zkou‰ce, které se ﬁíká sedaãka, kde
se v‰e „slepí“ dohromady a ukáÏe se, jestli to
„drÏí“. KdyÏ dirigent podcení pﬁípravu jedné
ãi druhé sloÏky, dochází k potíÏím, které se
pak obtíÏnû ﬁe‰í.
Va‰ím posledním muzikálem byly slavné
Koãky. Co bylo na jejich nastudování nejtûÏ‰í?
Upﬁímnû ﬁeãeno, z mého hlediska nejsou
Koãky obtíÏn˘ muzikál. Hudby není mnoho
a není dirigentsky sloÏitá. Je zajímavá, pûkná,
polystylová, kaÏdá písniãka má svÛj charakter, coÏ dirigent musí vûdût a vysvûtlit hráãÛm
i zpûvákÛm. Pﬁíprava Koãek byla samozﬁejmû specifická, neopakovatelná stejnû
jako pﬁíprava jakéhokoliv titulu, ale ne sloÏitá. I kdyÏ vlastnû tûÏko ﬁíci. Otázka sloÏitosti je vÏdy jen otázkou osobní pﬁipravenosti. PakliÏe je ãlovûk dobﬁe pﬁipraven, je
v‰e jednoduché. Nûkdy se setkávám s pﬁístupem „To je sloÏité, nároãné…“. Lidé, kteﬁí
tento pﬁístup mají, se zpravidla jen chtûjí
dûlat dÛleÏit˘mi. Musím ﬁíci, Ïe takové lidi
nemám rád.
Kter˘ muzikál je dirigentsky nároãn˘?
Napﬁíklad Bídníci. To je prakticky opera, tﬁiapÛlhodinová opera. Ani hudebnû to není
jednoduché, hudba se stále vlní v tempech,
tzn. Ïe je takzvanû agogická. Je to nároãné na
pozornost dirigenta i hráãÛ. Nároãné bylo nastudovat Mary Poppins, i kdyÏ z jiného dÛvodu. Písniãky samy o sobû nejsou nijak
komplikované, ale jsou sloÏitû instrumentovány. A dát to dohromady, aby to hrálo a vypadalo lehce, jako Ïe se nechumelí, to bylo
opravdu obtíÏné. Napﬁíklad muzikál Jekyll
a Hyde je zase nároãn˘ fyzicky, neb se jedná
o velmi silovou hudbu, tzn. Ïe tuto sílu musí
dávat nejprve dirigent.
Míváte trému pfied premiérou?
Mám jen takovou tu pozitivní, která mne nabudí k vy‰‰í pozornosti. I kdyÏ to zní jako
fráze, s prvním taktem na ni zapomenu, protoÏe mám tolik práce, Ïe na to nemám ãas
myslet.
Noãní mÛrou hercÛ je, Ïe budou mít okno.
Máte taky strach, Ïe zapomenete dirigovat?
Na rozdíl od hercÛ mám poﬁád pﬁed sebou
noty. Ale je pravda, Ïe i v nich se lze krásnû
ztratit (smích). V‰echno je v‰ak otázka

Jak ovládáte hudebníky dole v orchestfii‰ti
a herce na jevi‰ti? Je rozdíl, kdyÏ dirigujete
koncert a muzikál?
Rozdíl je zejména v tom, Ïe dirigent pﬁi hudebním pﬁedstavení musí mít rozdûlenou pozornost a musí vnímat i to, co se dûje na
jevi‰ti. ProtoÏe v reálném ãase, kdy pﬁedstavení bûÏí, se mÛÏe stát i nûco, co není naplánováno. V tom je divadlo obtíÏnûj‰í. Stejnû
jako v tom, Ïe herci-zpûváci nemají na starosti jen hudbu, takÏe se jí nemohou vûnovat
stoprocentnû, a pravdûpodobnost chyb je
proto vût‰í neÏ pﬁi koncertû, kdy jsou v‰ichni
soustﬁedûni „pouze“ na hudbu.
Jak je to s dirigentsk˘mi gesty?
Jediné, co je dané, jsou taktová schémata. Ta
urãuje pravá ruka s taktovkou. Pak má ãlovûk
je‰tû levou ruku, obliãej a celé tûlo, kter˘m
vyjadﬁuje v‰e ostatní. A to je zcela individuální. Zjednodu‰enû: kdyÏ chci, aby hráli
muzikanti potichu, diriguji men‰ím gestem,
neÏ kdyÏ chci, aby hráli nahlas. Ale to je jen
jeden z aspektÛ pro pﬁíklad. Obecnû lze ﬁíci,
Ïe kaÏd˘ dirigent má svá gesta a ta jsou
funkãní jen tehdy, vycházejí-li z jeho pﬁirozenosti a obecnû z nonverbální komunikace,
která je dÛleÏitou souãástí projevu kaÏdého
ãlovûka. Gesto dirigenta je srozumitelné, jen
kdyÏ je pravdivé. Musí b˘t navíc co nejbarevnûj‰í, aby mûlo reáln˘ vliv na kolegy, kteﬁí
hudbu hrají ãi zpívají. Je-li gesto stereotypní,
pﬁestane fungovat, nebo se zkrátka omrzí.
Zajímavé je také, Ïe gesto pouÏívající symetrickou práci obou paÏí je nefunkãní. Je to asi
tím, Ïe symetrie zkrátka není pﬁirozená.
Trénujete pfied zrcadlem?
Ne. Je fakt, Ïe nám na ‰kole nûkteﬁí pedagogové podobné úkoly dávali, ale ono to nefunguje. V tu chvíli se ãlovûk soustﬁedí jen na
vizuálno a ne na podstatu, z níÏ má vycházet.
Prvnû musí vûdût hlava a z té se zpráva pﬁená‰í do rukou a celého tûla. PakliÏe pracují
jen ruce, aã jakkoliv krásnû, nejsou pravdivé.
Jak probíhá pfiíprava velk˘ch muzikálÛ?
Zkou‰í orchestr i herci spoleãnû hned od poãátku, nebo napfied musejí b˘t pfiipraveni
hudebníci?
Obû sloÏky bûÏí paralelnû. Dirigent musí pﬁebíhat z jedné do druhé, aby mu nûco neuteklo. Pﬁipraven˘ orchestr a herci se pak
24
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osobní pﬁipravenosti, coÏ jsem jiÏ zmínil. Jeli ãlovûk pﬁipraven, má vnitﬁní klid a pravdûpodobnost chyb se sniÏuje.
KdyÏ se ale orchestr sehraje, proã tam pofiád
musí b˘t dirigent? ReÏisér také nesedí na
kaÏdém pfiedstavení.
V orchestru hraje obvykle aÏ nûkolik desítek
lidí, z nichÏ kaÏd˘ má jen svÛj hlas. Samozﬁejmû jednotliví muzikanti v rámci zkou‰ek
zjistí, co hraje soused, jak to funguje. V prÛbûhu koncertu ãi pﬁedstavení dirigent urãuje
hlavnû dvû vûci: tempo a koriguje zvuk. Musí
umût napravit chybu a dostat hudbu do intencí, které odpovídají nastudování. Stát se
mÛÏe cokoliv, hostuje jin˘ hráã, nûkomu selÏe
nástroj, zpûvák nenastoupí apod. Úkolem dirigenta je v‰e zpátky srovnat.
Co dûlají hráãi, kdyÏ nehrají? V fiadû kreslen˘ch vtipÛ hrají ‰achy, jedí…
V profesionálním orchestru, kter˘ v Mûstském divadle Brno je, platí zásady, které
kaÏd˘ respektuje. Ani v pauzách pﬁi pﬁedstavení rozhodnû nesvaãí a netelefonují. Ale je
pravda, Ïe v nûkter˘ch inscenacích je spousta
prostoru, kdy se nehraje. Nûkteﬁí si takové
chvíle krátí, ale stejnû musí zÛstat v pohotovostním reÏimu. Nesmûjí se rozpt˘lit tak, aby
to mûlo vliv na jejich v˘kon.
Proã nosí dirigenti frak?
To vám neﬁeknu. Pravdûpodobnû jen proto, Ïe
z formálního hlediska je
frak nejslavnostnûj‰í obleãení, neexistuje nic oficiálnûj‰ího. TakÏe myslím, Ïe
jde o vyjádﬁení úcty k hudbû, ke kolegÛm a k divákovi.
Kolik máte frakÛ?
Jeden. Takov˘ frak ov‰em
dostává na frak (smích).
Musí vydrÏet podobn˘
nápor jako triãko pﬁi tûlocviku. Mám frak z lehkého
materiálu, modernû stﬁiÏen˘, aby nejen padnul,
ale hlavnû aby neomezoval v pohybu. Muzikály se
ov‰em obvykle hrají jen ve
smokingu.

A kolik uÏ jste mûl za svÛj profesionální
Ïivot taktovek?
Mám druhou, protoÏe pouÏívám laminátovou
a ta první se nahoﬁe uÏ tak roztﬁepila, Ïe zaãala b˘t nebezpeãnû ostrá.
Musí dirigent souznít s taktovkou jako ãarodûjové z Harryho Pottera se sv˘mi hÛlkami?
Taktovky se li‰í délkou, materiálem, vyváÏením – nûkteré mají na úchopu hru‰ku rÛzné
velikosti, jiné jsou jen rovn˘mi hÛlkami.
KaÏd˘ si musí najít takovou, která mu sedí
a je mu pohodlná. Mnû vyhovuje ta laminátová, protoÏe je tûÏ‰í neÏ dﬁevûná. Taktovka
musí zkrátka sedût v ruce, aby se dirigent
soustﬁedil na hudbu, ne na to, Ïe nûco drÏí.
Vnímáte publikum za zády?
Silnû. KdyÏ hrajete jednu inscenaci vícekrát,
publikum je vÏdy jiné. Podpora divákÛ pro
herce na jevi‰ti a pro muzikanty je pﬁitom
velmi dÛleÏitá. MoÏná právû pro hudebníky
dole je‰tû dÛleÏitûj‰í. Sedí v anonymní „díﬁe“,
nic nevidí a nikdo nevidí na nû. Ale kdyÏ publikum dobﬁe reaguje a zaãne se daﬁit, muzikanti získávají pocit, Ïe jejich práce má
opravdu smysl. Pak cítím, jak mi hudba roste
pod rukama…
Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil
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naPsali o nás
BRNùNSK¯ ZORRO VLÁDNE ·ERMEM,
KOUZLY A FLAMENCEM
Z Lond˘na napﬁíã Evropou
Úspû‰ná premiéra muzikálu Zorro se odehrála roku 2008 na West Endu v Lond˘nû.
Nesmrteln˘ pﬁíbûh o muÏi skrytém pod maskou v slu‰ivé ãerné plá‰tûnce se vydal napﬁíã
kontinentální Evropou, aÏ se dostal i do srdce
Evropy. V Mûstském divadle Brno svádí boj
za práva obãanÛ Los Angeles od bﬁezna leto‰ního roku. Kloubí pﬁimûﬁené mnoÏství romantiky, bojov˘ch scén a Ïhavé ‰panûlské
rytmy od svûtoznám˘ch Gipsy Kings.

Flamenco, Gipsy Kings a Dario
Velká ãást choreografie je vystavûná na typicky ‰panûlském tanci – flamencu. Pﬁípravû
se vûnoval dostatek ãasu, tudíÏ diváci vidí vy‰perkované taneãní kreace, za které by se nestydûl kdejak˘ ·panûl. ReÏisér Gazdík
pﬁizval ke spolupráci na taneãní sloÏce muzikálu ostﬁílenou Lucii Holánkovou (spolupracovali jiÏ na muzikálech Mary Poppins, Jekyll
a Hyde, Kvítek z horrroru), díky které vypadají pohyby pﬁirozenû a hercÛm neãiní jejich
zvládnutí Ïádné problémy. Hudba nabízí podmanivé rytmy, o které se s klasickou „‰panûlkou“ postaral rodák z Kostariky Dario. Jeden
z nejlep‰ích souãasn˘ch hráãÛ flamenca.
Pﬁekladu se, jako jiÏ u Jekylla a Hyda, ujal re-

Ïisér Petr Gazdík s dramaturgem Janem ·otkovsk˘m. Pﬁeklad je doslovn˘, av‰ak skvûle
sedí do pÛvodní partitury. U písní „cikánsk˘ch králÛ“ pﬁeloÏili jen to podstatné.
Zpûvné refrény písní Baila me nebo Bamboleo zÛstávají v originále. Jedinou zcela zachovalou písní je pak Djobi, Djoba.
Tak má vypadat muzikálov˘ herec!
Pokud se budeme zaobírat jednotliv˘mi v˘kony, není na ‰kodu podotknout, Ïe pro
Luká‰e Janotu je to opravdu první velká muzikálová role, ve které mÛÏe naplno ukázat,
jak v‰estrannû nadan˘ je. V Probuzení jara se
ukázal spí‰e jako herec a zpûvák, Kvítek
z horrroru a Pokrevní bratfii poodkryly nesporné nadání pro role komediálního raÏení.
Diego je prototypem hrdiny, kter˘ je romantick˘, zamilovan˘, av‰ak zatím nevyzrál˘.
Jeho zrání probíhá skrze Zorra – jeho alter
ego. Pod maskou skr˘vá nejen sebe, ale také
svoje city. Zatímco Diegovi dává podobu
„blbeãka“, jenÏ podlézá bratrovi a nutí se mu
jako pomocník, skuteãné zámûry a váÏnou
polohu role obsáhne v Zorrovi. Uvûﬁíte mu
kaÏdé slovo i gesto. V bojov˘ch scénách zase
budete moci obdivovat jeho umûní s kordem
a na konci první pÛle se objeví také povûstné
„Z“ na hrudi jeho bratra Ramóna. Toho
ztvárÀuje Robert Jícha. Pravdûpodobnû poprvé hraje zápornou figuru, coÏ ale nic nemûní na tom, Ïe je velmi pﬁesvûdãiv˘
a kaÏdého zasáhne sv˘m zpûvem pﬁi árii Dny
sãítám, kdy se vyznává z ne‰Èastné lásky
k mladiãké Luise.
V roli Luisy se do Mûstského divadla Brno
vrací Viktória Matu‰ovová. Pûvecky ani herecky se jí nedá nic vytknout. Je velmi dobrá
ve v‰ech fázích, kter˘mi Luisa prochází. Její
postava má nejvût‰í hudební prostor hned ve
dvou sólov˘ch písních, pﬁiãemÏ jsou obû
adresovány Zorrovi. Opravdovou hudební
tﬁe‰niãkou je interpretace písnû Djobi,
Djoba. Bûhem té se Luisa pﬁidá k cikánské
tlupû vedené Inez. A pokud nûkdo v roli exceluje, pak právû Ivana VaÀková. Do Inez
vkládá nûco víc. Nechybí jí charisma, celou
dobu je jí plné jevi‰tû. To v‰e doplÀuje precizním hereck˘m a pûveck˘m v˘konem. Flamenco v jejím podání je také více neÏ
povedené. Company se pûknû zapotí pﬁi spo26
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leãn˘ch choreografiích. Îenská ãást potom
také v písni Libertad, která je doplnûna o rytmizované tluãení do dﬁevûn˘ch kbelíkÛ.
Stûhování do Hybernie
Zorro nabízí nenároãnou, av‰ak efektní podívanou pro v‰echny vûkové kategorie. Od
ﬁíjna jej ãeká podobn˘ osud jako Mary Poppins. Exkluzivní reprízování v Divadle Hybernia. Na v‰echny role je vypsán konkurz,
av‰ak jsou jiÏ avizovány hlavní hvûzdy –
Monika Absolonová a Roman Vojtek. Premiéra je naplánována na ﬁíjen leto‰ního roku.
Michal Prax, www.studentpoint.cz, 26. 4. 2013
MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE ZORRO
ReÏisér Petr Gazdík se rozhodl obsadit do
role Zorra Luká‰e Janotu – spí‰ drobného
chlapce neÏ chlapa – ten nezklamal a zazáﬁil.
Jeho bratr Ramón, proti kterému bojuje, je
naopak poﬁádn˘ chlap. Toho hraje Du‰an Vitázek nebo Robert Jícha. Vûdoucí cikánská
princezna Inez je v podání Ivany VaÀkové
i Svetlany Janotové graciézní, krásná i trochu
prostoﬁeká. Budete-li mít ‰tûstí, uvidíte
a hlavnû usly‰íte flamencového kytaristu
Daria, o nûmÏ reÏisér prohlásil, Ïe je to
správn˘ brnûnsk˘ borec, pÛvodem ov‰em
·panûl. Podmínkou pﬁi udûlování povolení
k uvedení hry bylo, Ïe budou pouÏity pÛvodní
nahrávky. TakÏe kytara a dvû trubky jsou
vpa‰ovan˘m doplÀkem reprodukované hudby. Zvukomalebné texty písní jsou ponechány ve ‰panûl‰tinû – v ãe‰tinû by pÛsobily
dost smû‰nû. TakÏe závûrem: el Zorro je „maÀana“! (MaÀana – ‰panûlsky pohodov˘ Ïivotní styl).
Naìa Parmová, Zrcadlo, 30. 4. 2013
Hereãka Hana Holi‰ová, která pﬁed pár
t˘dny získala Cenu Thálie, právû zkou‰í muzikály Koãky a Donaha!. ¤íká:
JAKO GRIZABELLA
ZPÍVÁM
O NADùJI
Diváky si získává sv˘m talentem i úsmûvem.
Závratnou rychlostí pádí v posledních mûsících Ïivot brnûnské hereãky Hany Holi‰ové.
V domovském Mûstském divadle Brno jde
z jedné hlavní role do druhé. Momentálnû
zde dokonce zkou‰í hned dvû premiéry sou27

ãasnû – muzikály Koãky a Donaha!. O tom,
Ïe má její úsilí smysl, ji nedávno pﬁesvûdãili
diváci i odborná kritika. V rozmezí necelého
ãtvrt roku získala cenu Kﬁídla pro nejoblíbenûj‰í hereãku sezóny a vzápûtí i Cenu Thálie.
„Moc si toho váÏím a uÏívám si to,“ pﬁiznává
dvaatﬁicetiletá hereãka.
Muzikály Koãky a Donaha! mají v kvûtnu
premiéru pouh˘ t˘den od sebe. Není pro vás
pfii zkou‰kách trochu schizofrenní pfieskakovat z jednoho charakteru do druhého?
Zvládnout se to dá, protoÏe obû role mám alternované a zkou‰ky se mi nijak nekryjí. Shon
moÏná teprve nastane tûsnû pﬁed premiérami.
Koãky uvedete jako vÛbec první na svûtû
v nové koncepci. Jak se v tomto moderním
pojetí cítíte?
Netu‰ila jsem, Ïe Koãky budou hudebnû a taneãnû aÏ tak nároãné. Obdivuji své kolegy,

kteﬁí pﬁi pﬁedstavení témûﬁ neslezou z jevi‰tû.
V roli Grizabelly se alternujete s Alenou
Antalovou. Je to poprvé, co se takto
potkáváte pfii práci?
Ano, nikdy jsme se je‰tû nealternovaly. Kromû
âarodûjek z Eastwicku, kde jsem za Alenku
nazkou‰ela Sukie, kdyÏ otûhotnûla. Baví mû
sledovat Alenku pﬁi zkou‰kách. Líbí se mi, Ïe
role dokáÏe uchopit nejen vûcnû, racionálnû,
logicky, ale zároveÀ lidsky. Emocemi a velk˘m
citem umí strhnout v‰echny kolem sebe.
Zazpíváte si i slavn˘ hit Memory, proslaven˘ napfiíklad Barbrou Streisand. Jak
tuto píseÀ vnímáte?
Jako takové ohlédnutí se zpût, bilancování
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tûsnû pﬁed koncem. Je v ní nadûje a zároveÀ
velk˘ smutek a smíﬁení. Probíhá vám hlavou
cel˘ Ïivot, vãetnû v‰ech chyb a v‰eho, co uÏ
nelze vrátit zpût.
V Koãkách se pohybujete hlavnû v dámské
spoleãnosti, v Donaha! se dûj naopak toãí
okolo pûtice chlapÛ. Jaká je to zmûna?
UÏíváme si to s ostatníma „holkama“ náramnû. Muzika i na‰i chlapi totiÏ mají grády!
(smích)
V závûru loÀského roku jste získala uÏ svá
tfietí Kfiídla, pár t˘dnÛ nato i Thálii. Berete
to jako ocenûní va‰í práce?
Byl to opravdu krásn˘ rok! Nenapadlo by
mû, Ïe mû v jednom roce a pod stﬁechou jednoho divadla mÛÏe potkat tolik krásn˘ch rolí.
A to, Ïe to vyvrcholí cenou divákÛ a vzápûtí
cenou odbornou, je nádhera. Moc si toho
váÏím a uÏívám si to.
Va‰i rodiãe vás dfiív od herectví zrazovali.
Berete proto Thálii i jako urãitou satisfakci
pro nû?
Vûdûli, proã mû od tohoto povolání zrazují,
a uznávám, Ïe mûli pravdu. Je to nároãné,
ãlovûk musí b˘t siln˘ a hodnû bojovat. B˘t
pﬁipraven˘ i na to, Ïe divadlo a potlesk jsou
stra‰nû krásné, ale pomíjivé záleÏitosti. Rodiãe mi jsou velkou oporou a sami toho ve
sv˘ch oborech mnoho dokázali, takÏe beru
Thálii jako cenu i pro nû samotné.
A co dala Thálie vám?
Udûlalo mnû to pﬁedev‰ím obrovskou radost
a dalo mi to nadûji, Ïe nejdu tﬁeba úplnû ‰patnou cestou.
Cenu jste získala za ztvárnûní dívky Jany
v muzikálu PapeÏka. Co s ní máte spoleãného?
Je mi blízké hlavnû to, Ïe Jana byla velká bojovnice. ·la proti tehdej‰ím dobov˘m konvencím, ‰la za tím, ãemu vûﬁila a povaÏovala
za správné. A to i pﬁesto, Ïe doba, do které se
narodila, tûmto ãinÛm a v‰eobecnû Ïenám,
které chtûly vzdûlání i práci, nepﬁála.
Dalo vám nastudování PapeÏky zatím nejvíc zabrat?
Nejvíc mi dala zabrat asi Fanny v muzikálu
Funny Girl. Byla to pro mû velká herecká
v˘zva, taková provûﬁovací zkou‰ka ve v‰ech
smûrech. Fanny dává velk˘ komick˘ prostor
a sk˘tá mnoho hereck˘ch rovin. PapeÏka

Jana je role více dramatická a emotivní. Obû
jsou pro mû dÛleÏité a mám je ráda.
Jedete pofiád v hektickém tempu. Jak relaxujete?
KdyÏ jsem hodnû unavená, ráda spím a leno‰ím. Nûkdy mû naopak popadne tvoﬁivá
a nûco doma kutím. U manuální práce se ãlovûk skvûle odreaguje. Nejvíc se ale tû‰ím, aÏ
v létû vyrazím na houby. Pln˘ ko‰ hﬁibÛ, to je
radost!

Kdo je Hana Holi‰ová
- narodila se 6. srpna 1980 v Brnû
- dcera dirigenta a korepetitora EvÏena
Holi‰e a hereãky Hany Horké
- vystudovala Stﬁední pedagogickou ‰kolu
v Boskovicích a ãinoherní herectví na JAMU
v Brnû
- tﬁi roky byla na volné noze, od roku 2005 je
v angaÏmá Mûstského divadla Brno. Tﬁikrát
zde získala cenu Kﬁídla pro nejoblíbenûj‰í hereãku
- letos získala Cenu Thálie za ztvárnûní titulní
role v muzikálu PapeÏka
- hostovala i v Hudebním divadle Karlín (Noc
na Karl‰tejnû) nebo Státní opeﬁe Praha (Kudykam)
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 6. 5. 2013
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se vám nûco nepovede. Je to jen hrbol na
cestû, za chvíli to bude za vámi. Druhá: Nest˘kejte se s negativními lidmi. A tﬁetí: Máteli problém a nemÛÏete ho vyﬁe‰it hned,

JÁ JSEM RÁD P¤EKVAPOVÁN
Loni oslavil jedna‰edesáté narozeniny, jako
senior se v‰ak zatím podle sv˘ch slov necítí.
AÏ na jednu v˘jimku. SvÛj vûk pr˘ pozná po
ránu. Jeho recept na spokojené stárnutí je
prost˘ – b˘t co nejdéle obklopen˘ mlad˘mi
lidmi. Tak pﬁistupuje k Ïivotu brnûnsk˘ herec
a dabér Zdenûk Junák.
Zastihla jsem vás v jedné ze vzácn˘ch chvilek volna. Co vás v souãasnosti v‰echno zamûstnává?
Momentálnû mám po premiéﬁe muzikálu
Oãistec u nás v Mûstském divadle Brno. Jsem
celkem oblíbenec dabingu, takÏe dabuji televizní seriál Alisa a teì se po mnoha letech
vrátil seriál Dallas, kde jsem v pÛvodní verzi
daboval Cliffa Barnese, takÏe teì v nové sérii
ho jezdím dabovat do Prahy. Jinak dabuji
tﬁeba také postavu Trhaãe v seriálu Îelvy
Ninja nebo jednu postavu v seriálu Lidsk˘
terã. Mám také pravideln˘ víkendov˘ poﬁad
Písniãky od srdce na âeském rozhlase a nedávno jsem dokonãil i rozhlasovou pohádku.
To je pofiádn˘ kus práce. A víte, co vás ãeká
v budoucnu?
Za nûjakou dobu se zaãne zkou‰et pﬁedstavení Donaha! a já se nechám pﬁekvapit, jestli
tam pro mû nûco nebude. Obsazení vyjde
vÏdy zpravidla tak ãtrnáct dní pﬁed zaãátkem
zkou‰ek a teprve tehdy si pﬁeãtete, jestli a co
hrajete. Mû to popravdû ale ani moc nezajímá, já se totiÏ stra‰nû rád tû‰ím.
Loni jste oslavil jedena‰edesát let, práce
ov‰em zvládáte stále spoustu. Cítíte se jako
senior?
Ráno ano. Mám po ránu hrozné problémy
s klouby, to jsou pozÛstatky m˘ch hﬁíchÛ
z mládí. Jezdil jsem totiÏ motokros, a protoÏe
mám pﬁece jen nadváhu, tak se to na tom
zdraví podepsalo. Ale potom se rozh˘bu
a pak uÏ si tak nepﬁipadám. Hlavnû proto, Ïe
jsem poﬁád obklopen mlad˘mi lidmi, tak si to
tak nepﬁipou‰tím. Mám navíc vnouãata,
dcera má dvouapÛlletá dvojãata, chlapeãka
a holãiãku, a s nimi je to obrovské vyÏití.
TakÏe to je podle vás recept na spokojené
stáfií? B˘t obklopen˘ mlad˘mi lidmi?
Ano, ale nejen to. Z jedné knihy od Donalda
Trumpa a Billa Zankera jsem si zapamatoval
tﬁi zásadní teze. První zní: Nezoufejte, kdyÏ

odloÏte ho. Zbyteãnû se stresujete. AÏ pﬁijde
doba ﬁe‰ení, vyﬁe‰íte ho. A poslední vûta ﬁíká:
Neztrácejte energii. A já se tím snaÏím ﬁídit.
BohuÏel mi pﬁipadá, Ïe ti mladí ãasto tu energii nemají. A je‰tû jedna dÛleÏitá vûc je podle
mû ve stáﬁí podstatná – a to je nezap‰knout.
A co si myslíte o talentov˘ch soutûÏích, které
jsou v poslední dobû tak populární? Pfiihlásil byste se sám jako mlad˘ do nûjaké takové
soutûÏe?
Já ne. Pﬁiznám se, Ïe se mi nelíbí souãasn˘
formát tûch soutûÏí, kde porota ãasto ty
mladé lidi uráÏí. Samozﬁejmû i za mého mládí
talentové soutûÏe existovaly, ale já osobnû
jsem na to nemûl odvahu.
Nikdy jste to nezkusil?
Ne. Jednou jedinkrát jsem jel na konkurz do
Prahy, do prvních BídníkÛ. Pﬁijel jsem tam,
potkal b˘valou kolegyni, sedli jsme si spolu
na kávu, já si k tomu dal panáka, druhého,
Pokraãování na str. 34
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Hana Holi‰ová
se Stanem Slovákem
v muzikálu PapeÏka,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Nejen konãící kalendáﬁní letopoãet, ale
i závûr sezóny mÛÏe b˘t vhodnou pﬁíleÏitostí
pro rozliãné rekapitulace. PﬁipomeÀme si
tedy v sumarizující struãnosti, jak si pohledem nûkolika celostátních bilancí vedlo
právû Mûstské divadlo Brno. I kdyÏ se na jejich relevantnost tu a tam objevují rozliãné
v˘hrady a skeptické názory (v dubnovém
ãísle revue Dokoﬁán se k nim pﬁipojil i ﬁeditel MdB Stanislav Mo‰a), jistou vypovídací
hodnotu pﬁece jen mají.
Jako obvykle byla poãátkem leto‰ního roku
nejpohotovûj‰í anketa ãtrnáctideníku Divadelní noviny (DN), pravidelnû otiskujícího
také Ïánrovû diferencovan˘ „hvûzdiãkov˘“
Kritick˘ Ïebﬁíãek vybran˘ch premiér v âR,
tedy i tûch z obou scén MdB. Do jejího jiÏ 20.
roãníku pﬁispûlo 113 zasvûcen˘ch úãastníkÛ –
hlavnû kritikÛ, publicistÛ a teatrologÛ
(vãetnû tûch brnûnsk˘ch), kteﬁí své tipy vût‰inou doprovodili struãnou zdÛvodÀující
charakteristikou. Kritériem pro ocenûní „Inscenace roku 2012“ byl kromû vymezené
doby vzniku rovnûÏ její ‰iroce pojíman˘

vít závodsKÝ

čerstvé vavříny
ãesk˘ pÛvod. Odpovûdi zmínily ve znaãném
Ïánrovém rozptylu 59 inscenací z 37 souborÛ. ZnevûrohodÀujícím aspektem této i jin˘ch podobn˘ch anket chronicky zÛstává
skuteãnost, Ïe mnozí respondenti dokázali
sledovat pﬁeváÏnû jen pﬁedstavení praÏská
nebo festivalová, takÏe ve zﬁetelné nev˘hodû
jsou tituly hrané „mimo centrum“, ménû reprízované nebo premiérované aÏ závûrem
pﬁíslu‰ného roku. Tím spí‰e si ‰ir‰í diváckou
i ãtenáﬁskou pozornost zaslouÏí fakt, Ïe se
také tentokrát (hned po témûﬁ trvale dominující Praze a pﬁed Ostravou a Hradcem
Králové) prosadila moravská metropole
a nechala v‰echna ostatní krajská a okresní
divadelní sídla za sebou. MdB k tomu pﬁi31
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MdB se mimoﬁádnû daﬁilo také ve sféﬁe virtuálního diváckého pﬁijetí. V 9. roãníku ankety internetového portálu i-divadlo.cz
(hlasovat se mohlo v desítce kategorií) byla
kupﬁ. PapeÏka oznaãena za „Nejoblíbenûj‰í
inscenaci“, Hana Holi‰ová jako Jana obsadila
v ãásti „Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon“
druhé místo a samotné MdB tu bylo vyzdviÏeno coby Nejoblíbenûj‰í divadlo v âR.
V odborn˘ch kruzích získaly si prestiÏní postavení Ceny Alfréda Radoka, které nyní
v 21. roãníku poﬁádala revue Svût a divadlo
(SAD). Podrobné v˘sledky publikovala ve
svém leto‰ním 1. ãísle, jejich Nadaãním fondem skromnûji dotovaná ocenûní byla
3. bﬁezna 2013 znovu vyhlá‰ena v praÏském
Divadle v Dlouhé. ·ir‰í nominace byly jako
obvykle známy pﬁedem. Porota vyhodnotila
samostatnou autorskou soutûÏ o nejlep‰í ãeskou a slovenskou dramatickou novinku, pﬁibyla i Cena Hvûzd na vrbû. Ceremoniál,
reÏírovan˘ pravidelnou spolupracovnicí MdB
Hanou Bure‰ovou, moderovan˘ Miroslavem
Hanu‰em a obohacen˘ písnûmi i scénkami
z Kabaretu Kainar-Kainar, nabídla televize aÏ
v dodateãném sestﬁihu. Neanonymní reprezentativní ankety se zúãastnilo 78 systematicky pí‰ících kritikÛ (opût vãetnû nûkolika
málo jihomoravsk˘ch), pﬁiãemÏ „limitující
faktory“ jejich zábûru, znev˘hodÀující pozoruhodné aktivity mimo praÏskou aglomeraci,
neli‰ily se pﬁíli‰ od zmínûného dotazování
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 pomûrnû obsáhl˘m, odbornû
kompetentním zhodnocením zde. AlespoÀ
enumerativnû se dovíme, jak je (nejednou
v redakãní selekci a krácení) reflektován
právû umûleck˘ pﬁínos MdB, aniÏ bychom
ov‰em bagatelizovali soubûÏné v˘sledky dal‰ích tu zastoupen˘ch scén Brna (ND vãetnû
Reduty, Divadlo Husa na provázku, Buranteatr, HaDivadlo, Divadlo Feste) a jiÏní Mo-

spûlo dvûma hlasy pro ãeskou premiéru historického muzikálu nûmeckého skladatele
i libretisty Dennise Martina PapeÏka na Hudební scénû. Na doklad ocitujme z pﬁíslu‰ného vyjádﬁení: „V˘borná inscenace v brilantní a ãisté reÏii Stanislava Mo‰i potvrzuje,
Ïe nová kvalitní hudebnûdramatická díla
vznikají i na pÛdû kontinentální Evropy.
Dojem podtrhuje v˘tvarné ﬁe‰ení scény
Christophera Weyerse a strhující v˘kony
hlavních protagonistÛ.“
V˘roãní Ceny Thálie 2012, které ve ãtyﬁech
základních soutûÏních kategoriích (doprovázen˘ch je‰tû dal‰ími uznáními) s pﬁedstihem
vyhla‰uje a prostﬁednictvím komisí pomûrnû
sloÏit˘m dvoustupÀov˘m zpÛsobem vybírá
Herecká asociace v ãele s prezidentem Jiﬁím
Hromadou, znají své kandidáty daleko dﬁíve.
I vzhledem ke svému 20. roãníku mûla tato
divadelníky oblíbená profesní akce dostateãnou publicitu – mj. díky pﬁímému televiznímu pﬁenosu ze „zlaté kapliãky“, kter˘
23. bﬁezna t. r. uÏ poosmé moderoval plzeÀsk˘ herec a dramatik Antonín Procházka
(mimochodem úspû‰n˘ reÏisér rozverné komedie Jaroslava Vostrého Tfii v tom na âinoherní scénû MdB). Jen pro úplnost tedy
pﬁipomeÀme, Ïe mezi 24 uÏ‰ích (finálov˘ch)
nominací postoupilo hned pût brnûnsk˘ch
umûlkyÀ z ãinoherní, baletní a hudební oblasti. Nakonec z nich uspûla jediná. V kategorii „Muzikál, opereta nebo jin˘ hudebnûdramatick˘ Ïánr“ pﬁevzala svou první
Cenu Thálie (a tím volnû navázala na pﬁedchozí sukces Du‰ana Vitázka v titulní dvojroli Jekylla a Hydea) ãlenka MdB Hana
Holi‰ová, a to za nároãnou roli Jany ve zmínûné Mo‰ovû PapeÏce. âasto obsazovaná talentovaná hereãka (napﬁ. tituly Pokrevní
bratfii nebo Funny Girl) nedlouho pﬁedtím
zvítûzila v souborové divácké anketû Kﬁídla
2011/2012 a poté – opût v Mo‰ovû inovující
koncepci – vytvoﬁila klíãovou postavu Grizabelly ze slavného muzikálu Koãky.
Pouh˘ den nato, 24. bﬁezna t. r., probûhlo
v praÏském Divadle na Vinohradech uÏ 18.
udûlování Cen âeského divadla 2012. Kategorii „Poãin roku“ vyhrála inscenace MdB
Kvítek z horrroru, nastudovaná Petrem Gazdíkem.
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Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

ravy vÛbec (MD Zlín, Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû), resp. brnûnsk˘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 hlavní kategorii „Nejlep‰í inscenace roku 2012“
pﬁipomnûla se opût Martinova a Mo‰ova PapeÏka a rovnûÏ oddíl „Îensk˘ hereck˘ v˘kon roku 2012“ z ní dvakrát uvádí Hanu Holi‰ovou.
V jeho obdobû muÏské zabodoval ãtyﬁmi (respektive dvûma) hlasy vítûzn˘ „Talent roku 2011“ Michal Isteník, ov‰em ze Zetelov˘ch provedení Mametova Listopadu a Mickiewiczov˘ch DziadÛ v Buranteatru.
Ocitujme z charakteristiky první kreace – prezidenta USA Archera
Browna: „Zejména Isteníkov˘m prostﬁednictvím v jemnû prokreslen˘ch a gradovan˘ch, bezmála panoptikálních situacích nacházíme
v Oválné pracovnû ‰okující nekompetentnost, stﬁety sobeck˘ch zájmÛ,
klientelismus a obludnou korupci, takÏe snadno pochopíme, Ïe hledíme do zrcadla nastaveného právû nám.“ Zastoupen je také Jan
Mazák coby sluha Jakub z Mo‰ova ztvárnûní hry Milana Kundery
Jakub a jeho pán nebo Milan Nûmec postavou Capitana z Procházkova
pojetí Vostrého veselohry Tfii v tom. V oddíle „Divadlo roku 2012“
preferovali MdB tﬁi respondenti. Jeden zdÛrazÀuje: „Vedle snah ãinohry praÏského ND a (jiÏ „ukonãeného“) PraÏského komorního divadla
je MdB tuzemsk˘m divadlem stﬁedoevropského v˘znamu, resp. které
poãítá také s úkolem evropské integrity.“ Druh˘ soudí, Ïe „…trvale
pﬁiná‰í dobré kum‰t˘ﬁské i ekonomické v˘sledky na nûkolika ,frontách’…“ V kolonce „Nejlep‰í poprvé uvedená ãeská hra roku 2012“ se
objevuje novinka libretisty Milana Uhdeho a skladatelÛ Milo‰e ·tûdronû a Leo‰e Kuby Divá Bára (reÏie Juraj Nvota), krátce pﬁedtím dekorovaná Cenou kolegia revue Dokoﬁán. Poãetnûji je MdB
zastoupeno u oddílu scénografického, o coÏ se zaslouÏili Christopher
Weyers (v˘prava pro PapeÏku), Tomá‰ Rusín (Divá Bára) a Lucie Loosová (kost˘my k nastudování Tfii v tom), potaÏmo ‰éf v˘pravy Jaroslav Milfajt (scéna a loutky pro Kabaret Kainar-Kainar Divadla
v Dlouhé). U v˘tvarn˘ch charakteristik PapeÏky napﬁ. ãteme: „Monumentálnû pÛsobící scénografie s pozorností zamûﬁenou na detail ãi
praktiãnost, ale i konspirující se zámûry reÏiséra“ nebo: „Postaveno na
kontrastu divokosti prostﬁedí barbarsk˘ch kultÛ vzdorujících ve stﬁední
Evropû christianizaci, pﬁísnosti stﬁedovûk˘ch církevních ‰kol a svûtského zloﬁádu…“ Oddíl „Hudba roku 2012“ nepominul partituru spolupracující dvojice k Divé Báfie. V kolonce „Talent roku 2012“ pak
MdB reprezentují herci Andrea Bﬁezinová a Ale‰ Slanina (zároveÀ
nejpopulárnûj‰í interpret z ankety Kﬁídla).
Jak z tohoto snad ne pﬁíli‰ suchopárného pﬁehledu pﬁedev‰ím odborn˘ch anket celostátního rozmûru vypl˘vá, mÛÏe se také v uplynulém
roce Mûstské divadlo Brno pochlubit – vedle stabilní divácké pﬁíznû
a ãetn˘ch zahraniãních „spanil˘ch jízd“ – nejedním názorovû podloÏen˘m a oficiálnû deklarovan˘m úspûchem.
Vít Závodsk˘

Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot / KOČKY
Terence McNally, David Yazbek / DONAHA!
S. Slovák, J. Šotkovský, P. Štěpán / CYRIL A METODĚJ
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Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄

tﬁetího, ona pak ode‰la... a já se zvedl, koupil si jízdenku a jel zpátky
do Brna (smích). TakÏe pokud jde o tohle, obdivuji mladé, kteﬁí to
zkusí. A kdyÏ je taková soutûÏ pro v‰echny, to znamená dûti i jejich rodiny, tak mi to pﬁipadá jako v˘born˘ nápad.
Zdenûk Junák
- narodil se 6. 12. 1951 v Brnû
- vystupoval v brnûnském Státním divadle, od roku 1992 pÛsobí
v Mûstském divadle Brno
- celorepublikovû ho proslavila role stráÏmistra AmbroÏe v seriálu âetnické humoresky
- jako dabér namluvil napﬁíklad mluvící auto Kitt v seriálu Knight
Rider nebo Trhaãe v Îelvách Ninja
- je Ïenat˘, má dceru a dvû vnouãata
- pÛsobí v hudebním uskupení Vinafi‰tí romantici
Senior Pas, bfiezen 2013

...............................................

Adresa, (e-mail):

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2013
...............................................

Jméno:
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ROâENKA MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO 2011/2012
OPùT ZDA¤ILÁ A REPREZENTAâNÍ
Je obdivuhodné a neuvûﬁitelné, Ïe Mûstské divadlo Brno pﬁipravilo
opût pro potû‰ení sv˘ch nad‰en˘ch a vûrn˘ch divákÛ a pﬁíznivcÛ jiÏ
sedmnáctou v˘pravnou roãenku. Roãenky Mûstského divadla Brno se
staly tradicí. Navazují na publikaci divadelního recenzenta a teatrologa
ZdeÀka Srny s podtitulem „Svûdectví divadla, recenzenta, kritika, historika o Ïivotû jedné scény“. Tato publikace byla vydána v roce 1996
a od té doby pro‰lo Mûstské divadlo Brno dal‰ím umûleck˘m v˘vojem.
Vyzrálo v obdivuhodnou umûleckou instituci, jejíÏ inscenace dosáhly
pozoruhodn˘ch umûleck˘ch v˘sledkÛ. âlenové jednotliv˘ch souborÛ
vÏdy sv˘m skvûl˘m umûním rozdávají na jevi‰ti radost a krásu.
Roãenka je dokonale v˘tvarnû zpracována a doplnûna v˘teãn˘mi fotografiemi Jefa a Tina Kratochvila ze zkou‰ek, inscenací, umûleck˘ch
zájezdÛ a spoleãensk˘ch setkání. V Kalendáriu Mûstského divadla
Brno v sezónû 2011/2012, které pﬁibliÏuje sled událostí tohoto období,
jsou publikovány i detailní zábûry. Roãenka seznamuje ãtenáﬁe s inscenacemi, ãleny souboru, hosty jednotliv˘ch inscenací, recenzemi
a s domácími i zahraniãními úspûchy. Uvádí také seznam zamûstnancÛ
i externích spolupracovníkÛ. V publikaci je pﬁehlednû uveden repertoár sezóny 2011/2012, stále uvádûné inscenace s daty premiér a poãtem repríz.
MdB uvedlo na domácí scénû 443 pﬁedstavení, na zájezdech v âeské
republice 33 pﬁedstavení, z toho 13 pﬁedstavení na Biskupském dvoﬁe,
v zahraniãí 63 pﬁedstavení. Celkem je to úctyhodn˘ch 539 pﬁedstavení.
Na závûr pﬁipomínáme vyznání Stanislava Mo‰i: „V‰echny základní
aspekty lidské existence se obráÏejí v divadle. Vá‰eÀ, pláã, moudrost,
provokace, poznání a poznávání, schopnost v‰ech moÏn˘ch druhÛ komunikace, du‰e, smrtelnost... Tak, jako se nám ná‰ svût jeví vûãn˘, je
stejnû tak s lidskou historií pro nás vûãné i divadlo.“
Eva ·lapanská, KAM v Brnû, duben 2013
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PřiPravujeme

Stanislav Slovák
Jan ·otkovsk˘
Petr ·tûpán

cyril a metoděj

Letos stejn˘ autorsk˘ t˘m chystá pro Biskupsk˘ dvÛr a jeho publikum opût pÛvodní premiéru Cyril a Metodûj. VÏdyÈ osud soluÀsk˘ch vûrozvûstÛ a jejich velkomoravské
mise tvoﬁí jeden ze zakladatelsk˘ch pﬁíbûhÛ
ãeského národa a podstatn˘ prvek jeho identity. Autoﬁi se ve svém vyprávûní soustﬁedí na
posledních ‰est let Cyrilova/Konstantinova
Ïivota – jeho a MetodûjÛv pﬁíchod na Velkou
Moravu, vytvoﬁení písma hlaholice, zavedení
staroslovûn‰tiny jako bohosluÏebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávnûnosti
slovanské liturgie.
K pﬁíbûhu Cyrila a Metodûje v‰ak zároveÀ
pﬁidávají dvû kontrapunktické linie. První je
milostn˘ pﬁíbûh tﬁí VelkomoravanÛ – váleãníka Vojslava, adepta mni‰ství Svojmíra
a prosté venkovské dívky Vesny. Na jejich
osudech a jejich znaãnû odli‰n˘ch postojích
k pﬁíchodu soluÀsk˘ch bratﬁí autoﬁi demonstrují konkrétní v˘znam a dopad cyrilometodûjské mise, jakoÏ i svár idealistického úsilí
Cyrila a Metodûje s politick˘m pragmatismem oné doby.
Inscenace je navíc vytváﬁena ve specifickém
Ïánru „ãinohry s baletem“. âinoherní scény
jsou prokládány samostatn˘mi baletními v˘stupy s hudbou Karla Albrechta, která byla
speciálnû pro tuto inscenaci zkomponována.
Tanec dodává inscenaci hlub‰í symbolick˘ ráz
a poukazuje na obecnûj‰í smysl cyrilometodûjského pﬁíbûhu a dále ji vizuálnû obohacuje, a navíc vypráví i dal‰í samostatn˘ pﬁíbûh –
pﬁíbûh písma. Písma, které je dobr˘m sluhou,
ale zl˘m pánem, písma, kter˘m se dá napsat
kniha básní i anonymní udání, milostn˘ dopis
i rozsudek smrti.
Premiéra inscenace, jejímÏ reÏisérem bude
Stanislav Slovák, scénografem Jaroslav Milfajt a kost˘mními v˘tvarnicemi Andrea Kuãerová a Eli‰ka Ondráãková, se odehraje na
Biskupském dvoﬁe 22. ãervna 2013.
-j‰-

Unikátní prostor Biskupského dvora získává
jiÏ ãtvrt˘m rokem po sobû v létû dal‰í vyuÏití –
jeho jedineãn˘ genius loci je zúroãen tím, Ïe
se stává prostorem pro divadelní pﬁedstavení
Mûstského divadla Brno. Kromû uvádûní nûkter˘ch inscenací z bûÏného repertoáru, kter˘m prostor Biskupského dvora mimoﬁádnû
„slu‰í“ (Koloãava, My Fair Lady (ze ZelÀáku), Cikáni jdou do nebe, Cyrano z Bergeracu atd.), zahájilo MdB v loÀském roce
i tradici uvádûní inscenací, vznikajících pﬁímo
pro Biskupsk˘ dvÛr, které jsou psány a pﬁipravovány pﬁímo s vûdomím svébytné krásy
Biskupského dvora, jeho dispozic a moÏností.
Loni tak autoﬁi Stanislav Slovák – Jan ·otkovsk˘ – Petr ·tûpán (v MdB jiÏ byl uveden
jejich pohádkov˘ muzikál Snûhurka a 7 trpaslíkÛ nebo upírsko-hororová komedie Mûsíãní kámen na motivy stejnojmenného
románu Bourbona Kida) pﬁipravili v˘pravnou legendu se zpûvy Baron Trenck – napínav˘ a dobrodruÏn˘ TrenckÛv osud sv˘m
romantizujícím gestem dobﬁe ladí s historick˘m prostorem Biskupského dvora a vyuÏívá
i nûko- likanásobnou spojitost Trenckova
osudu s Brnem, kde navíc Ïivot proslulého
barona skonãil.
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Václav Púãik

Svetlana Janotová

Ladislav Koláfi

Ivana VaÀková

Simona ·eligová

Martin KfiíÏka, Katefiina Krejãová, Milan Nûmec

Ale‰ Slanina, Petr Gazdík, Alena Antalová, Caspar
Richter, Du‰an Vitázek

Hana Kratochvilová, Stanislav Mo‰a, Aneta Majerová

reÏie: Stanislav Mo‰a
listování v PreMiérách Muzikálu kočky

PreMiéra na hudeBní scéně

11. května 2013

Alena Antalová, Caspar Richter, Petr Hlou‰ek, Michael
Prostûjovsk˘

Tereza Martinková, Jakub Przebinda, Krist˘na Ga‰peráková

Hana Holi‰ová, Hana Kratochvilová, Peter Pecha

Dan Kalousek, Hana Holi‰ová, Stanislav Mo‰a

Hana Holi‰ová

Dalibor âernák, Petr Gazdík a jeho syn JoÏa, Ivana VaÀková

Stanislav Mo‰a, Dan Kalousek, Hana Kratochvilová,
Andrea Kuãerová

Roman Onderka, Aneta Majerová, Stanislav Mo‰a,
Krist˘na Ga‰peráková, Hana Kratochvilová

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Foto: jef Kratochvil
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22. 6. - 14. 7. 2013
na Biskupském

dvofie

Divadlo pod
‰ir˘m nebem
Stejnû jako v loÀsk˘ch letech jsme pro vás i letos v létû pfiipravili jedineãn˘ a neobvykl˘ proÏitek z divadla. SvûÏí letní vzduch, hvûzdné nebe a romantická zákoutí Biskupského dvora, nad nímÏ se majestátnû tyãí vûÏe Petrova.
Neobyãejná atmosféra dodá záÏitku z divadelního pfiedstavení ãarovn˘ nádech. Letos se mÛÏete tû‰it na svûtovou
premiéru velkolepého pfiíbûhu na‰ich dûjin Cyril
a Metodûj, opût se vrátí v˘pravná legenda se zpûvy Baron
Trenck, nebude chybût muzikálová balada Koloãava, horkokrevní Cikáni jdou do nebe ãi legendární komedie My
Fair Lady (ze ZelÀáku).
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AlÏbûta
Poukarová

červen
2013

na‰e divadelní sezóna konãí jenom zdánlivû. Pryã jsou ty ãasy, kdy na‰e divadlo spoleãnû se
‰koláky a studenty „svûtilo“ prázdniny, kter˘m se také fiíkávalo „divadelní“. Pfied pár lety
jsme pro vás zaãali hrát na Biskupském dvofie a letos tomu bude nejinak a poãet pfiedstavení
znovu pro velk˘ zájem zvy‰ujeme! A tak jako jsme v onom nádherném prostfiedí s nejkrásnûj‰í dekorací v podobû pfiirozené kulisy chrámu svatého Petra a Pavla vloni uvedli ve svûtové premiéfie nadmíru úspû‰né historické v˘pravné drama „Baron Trenck“, v leto‰ním roce to
bude dal‰í novinka stejn˘ch autorÛ, (Stanislav Slovák, Petr ·tûpán a Jan ·otkovsk˘), s názvem „Cyril a Metodûj“. O celém programu letních pfiedstavení na Biskupském dvofie vás informujeme na jiném místû na‰eho mûsíãníku podobnû jako o dal‰ích na‰ich aktivitách, mezi
které patfií i celoprázdninové provozování letního kina na na‰em Divadelním dvofie. A „letní kino“ vlastnû není ten nejlep‰í název – spí‰e se jedná o letní „kinorestauraci“, neboÈ se pfii
v‰ech filmov˘ch produkcích bude podávat obãerstvení dle va‰eho gusta. V prÛbûhu prázdnin
budeme hrát i pro diváky v Lednici a Tfieboni a na konci léta uvedeme ve spolupráci
s brnûnskou filharmonií dvû koncertní pfiedstavení muzikálu „Jesus Christ Superstar“ na hradû ·pilberk a samozfiejmû budeme pokraãovat i v na‰ich zahraniãních aktivitách. Letos zajíÏdíme do Lucemburska, kde uvedeme anglickou verzi muzikálu „Bídníci“. Za sebou pak máme jednomûsíãní, stejnû tak úspû‰né jako i nádherné turné, které jsme na pfielomu dubna
a kvûtna absolvovali s muzikálem „Kráska a zvífie“ v Rakousku (premiéra v Luizi), ·v˘carsku a Nûmecku. Ve stoje nám aplaudovali v nûkolikatisícov˘ch halách a nádhern˘ch divadlech ve mûstech jako napfi. VídeÀ, Salzburg, Innsbruck, Berlín ãi Norimberk.
Ov‰em je‰tû neÏ zaãnou ty ‰kolní prázdniny, rád bych vás pozval na leto‰ní mezinárodní
festival Divadelní svût Brno 2013. I o nûm se je‰tû více dozvíte na jiném místû. Zá‰titu nad
ním pfievzal pan Jifií Such˘, a to i proto, Ïe je tento roãník zasvûcen „Divadlu, hudbû - hudbû
a divadlu“, a to ve v‰ech moÏn˘ch formách.
A samozfiejmû vypukly zkou‰ky na inscenace, které budou mít své premiéry hned po
prázdninách. V evropské premiéfie uvedeme v mé reÏii muzikál „Flashdance“, kter˘ napsali
Tom Hedley, Robert Cary a Robbie Roth podle stejnojmenného, dnes jiÏ legendárního filmu.
V hlavní a v souãasném divadle pûvecky, herecky a taneãnû nejnároãnûj‰í roli sváfieãky a taneãnice Alex se mÛÏete tû‰it na Svetlanu Janotovou nebo Ivanu VaÀkovou. A reÏisérka Hana
Bure‰ová zaãala zkou‰et ãernou komedii Martina Walsera „V‰emocn˘ pan Krott aneb
Rekviem za nesmrtelného“, kterou uvedeme jako první divadlo v âeské republice. Hlavní roli bude hrát Jan Mazák.
A v plném bûhu jsou samozfiejmû i zkou‰ky na „Cyrila a Metodûje“. Tyto postavy ztvární kolegové Viktor Skála a Ladislav Koláfi. Premiéra na Biskupském dvofie se odehraje
22. ãervna!
Dal‰í mé upozornûní se t˘ká „Chodníku slávy“ na‰eho divadla. AÏ k nám pÛjdete do divadla, nebo letního kina, nebo jen tak kolem, v‰imnûte si, Ïe nám na onom chodníku lemujícím Lidickou ulici pfiibyly v betonu oti‰tûné dlanû nov˘ch pûti v˘znamn˘ch umûleck˘ch
osobností…
Dovolte, abych vám popfiál nádherné léto, krásnou a v˘Ïivnou dovolenou! Vûzte, Ïe jsme
tady pro vás i o prázdninách a Ïe se na vás tû‰íme na na‰ich dvou divadelních scénách i po jejich skonãení!

cena 25,- kč
Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

