Mediální Partneři

Partneři divadla

SLIBY
CHYBY
komediální muzikál
o lásce a kariéfie

1. – 5. ãervna
na âinoherní scénû
¤adov˘ úfiedníãek Chuck Baxter je jen malé koleãko
v obrovském firemním soukolí newyorské poji‰Èovny, ale
má velkou v˘hodu – vlastní byt ve stfiedu mûsta, kter˘
zaãnou jeho ‰éfové vyuÏívat pro své zálety. Jeho kariéra
se raketovû vyhoupne do závratn˘ch v˘‰in. Nic mu to
v‰ak není platné u pÛvabné Fran Kubelikové, kterou tajnû miluje. Cel˘ kolotoã milostn˘ch schÛzek je náhle
u konce ve chvíli, kdy Chuck ve svém bytû najde
polomrtvou Fran.
Komediální muzikál na motivy slavné filmové komedie
Byt Billyho Wildera mÛÏete vidût na âinoherní scénû.
V hlavních rolích se setkáte se skvûl˘m Luká‰em Janotou,
Martou Matûjovou, Igorem Ondfiíãkem a dal‰ími.
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vážení divadelní Přátelé,

Daniel Kyzlink

červen
2014
cena 25,- kč

pí‰e se mûsíc ãerven a s ním v plné síle nastupuje léto a spoleãnû s tepl˘mi letními veãery se vám znovu pod ‰ir˘m nebem otevírá i na‰e tfietí scéna na Biskupském dvofie, kterou ve spolupráci s Moravsk˘m
zemsk˘m muzeem a reklamní agenturou SNIP & CO jiÏ popáté ozdobíme divadelními inscenacemi, z nichÏ jedna bude pro vás zbrusu novû nastudována, a to sice legendární ãesk˘ muzikál „Noc na Karl‰tejnû“
v reÏii Igora Ondfiíãka. Pfied jednou z nejnádhernûj‰ích dekorací na svûtû – pfied chrámem svatého Petra
a Pavla, kter˘ dominuje na‰emu mûstu, se odehraje celkem 18 pfiedstavení, z nichÏ jsou mnohá jiÏ del‰í dobu vyprodána. (… Pár lístkÛ se dá je‰tû sehnat…) BliÏ‰í informace o v‰ech na‰ich pfiedstaveních na
Biskupském dvofie naleznete na jiném místû na‰eho ãasopisu, stejnû jako i o Mezinárodním festivalu
Divadelní svût Brno 2014, na nûmÏ se na‰e divadlo v˘znamnû podílí.
Je‰tû pfied prázdninami zaãne reÏisérka Hana Bure‰ová zkou‰et burleskní komedii „Mrtvé du‰e“
N. V. Gogola a „do v˘roby“ pÛjde magick˘ muzikál „Duch“ napsan˘ podle stejnojmenného filmu. Jeho
ãeská premiéra se odehraje pár dnÛ poté, co na‰e Hudební scéna oslaví první desetiletí své existence!
A kromû toho nás, jako obvykle, ãekají i dal‰í prázdninové aktivity. V létû vznikají nové filmy a seriály
a hodnû na‰ich hercÛ se bude úãastnit jejich natáãení. Velmi rád vám oznamuju bájeãn˘ v˘sledek takovéto
aktivity z minulého léta. Jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch hercÛ, kter˘ spojil svÛj umûleck˘ osud s Mûstsk˘m divadlem Brno, pedagog Janáãkovy akademie Brno Petr ·tûpán byl nominován porotou televizního festivalu
Golden Nymph Awards v Monte Carlu, kter˘ se koná pod zá‰titou prince Alberta II. v kategorii „mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon“ za roli tatínka ve dvoudílném televizním filmu Poslední cyklista v reÏii Jifiího Svobody.
Jedná se uÏ o 54. roãník, kter˘ se letos odehraje od 7. do 11. ãervna. Budeme drÏet v‰echny palce!
Na‰e divadlo se bude rovnûÏ v˘znamnû podílet na produkci muzikálu My Fair Lady ve ·v˘carsku, na jedné z nejkrásnûj‰ích divadelních scén postaven˘ch na bfiehu jezera – Walensee-Bühne. ReÏie – Stanislav
Mo‰a, dirigent – Dan Kalousek, kost˘my – Andrea Kuãerová a mnoho dal‰ích kolegÛ od nás vytvofií spoleãnû s hereck˘m, pûveck˘m a taneãním obsazením poskládan˘m z mnoha zemí celé Evropy kouzelnou inscenaci v prostfiedí, kterému dominuje obrovské jezero sevfiené alpsk˘mi velikány…
KdyÏ jsem u té Evropy… náhoda mû „zavála“ do Kodanû, kde se odehrávalo finále Eurovize.
Náhoda… jeden z autorÛ soutûÏní písnû mû pfied rokem poÏádal, abych napsal scénáfi pro nov˘ muzikál,
kter˘ bude mít svou premiéru pfií‰tí rok v Deutsches Theater Mnichov, a jak uÏ se to párkrát stalo, rádi bychom vám toto dílo nabídli následnû i v ãeské verzi. A jedna ze scén se bude odehrávat právû pfii finále
Eurovize…
Jedná se o v mnohém neuvûfiitelnou soutûÏ, ale nedá se jí upfiít jedna zcela v˘jimeãná síla – pfiím˘ televizní pfienos sledovalo v celé Evropû 180 miliónÛ divákÛ…! A v‰ichni ti diváci vidûli vedle rÛzn˘ch druhÛ ‰ikovností ‰estadvaceti zpívajících zástupcÛ jednotliv˘ch zemí pfiedev‰ím to, Ïe v tûch v‰ech zemích
Evropy Ïijí normální, pfiinejmen‰ím hudebnû vzdûlaní lidé a Ïe v této disciplínû není zemû, která by nemohla usilovat o úspûch. Kromû jediné – âeská republika zde uÏ pár let totiÏ zastoupena není. Na rozdíl od
spousty „pitomostí“, které spoleãnû s dal‰ími Evropany „nad‰enû i nepfiimûfienû draze vyvádíme“, tuto
moÏnou „zprávu o existenci na‰í „zemiãky“ ãertví z jak˘ch dÛvodÛ zahazujeme. A je tu pfiitom úplnû jedno, jestli vyhraje zástupce té, ãi jiné zemû. Tento svátek populární hudby je skuteãnou demonstrací evropanství! Do národních vlajek byli mezi 18 tisíci diváky v Kodani nalíãeni a obleãeni Francouzi, Angliãané,
·védi, Slovinci, Norové, Poláci a dal‰í a dal‰í – skuteãn˘ Babylón národÛ, a tleskali si navzájem…! To jenom zástupci Ruské federace se setkali s boufilivou nevolí v Ïivém pfienosu, která jasnû podávala zprávu
o tom, co si myslí lidé v Evropû o anexi Krymu… Myslím, Ïe poprosím Petra Ulrycha, nebo Zdenka Mertu,
aby pro pfií‰tí roãník napsali nûjakou píseÀ, abych se nemusel trápit my‰lenkou, Ïe se v na‰í zemi nezpívá.
VÏdyÈ opak je pravdou!
Pfiijìte se tfieba pfiesvûdãit do svého Mûstského divadla Brno, o kterém se uÏ dávno v Evropû ví…!
Za v‰echny kolegy z na‰eho divadla vám pfieju krásnû sluncem rozezpívané léto!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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V brnûnské Zoo se narodilo mládû
velblouda dvouhrbého, jehoÏ matkou
je osmiletá samice Fatima, otcem samec Romeo. V rámci dne pfiírodních
vûd 1. kvûtna probûhly slavnostní kfitiny malé velbloudice, kterou pokfitili
herci Mûstského divadla Brno Ale‰
Slanina a Andrea Bfiezinová.

Do manÏelského stavu vstoupili v kulisách Benátského
kupce Monika MaÈu‰ová a Martin Erdöfy, mladí novináfii ze Slovenska.

Stanislav Zindulka, emeritní ãlen souboru na‰eho divadla, nav‰tívil svého b˘valého principála Stanislava
Mo‰u.

Petr ·tûpán oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum.

listování
Narozeninová oslava se odehrála v kruhu pfiátel a kolegÛ.

Jakub Uliãník chystá pro své fanynky pfiekvapení – se
v‰í pravdûpodobností vstoupí po prázdninách do nové
sezóny jako Ïenáã.

A nechybûly ani Javory Hany a Petra Ulrychov˘ch.

Pfii své náv‰tûvû Brna se v˘znamn˘ britsk˘ spisovatel
Simon Mawer setkal také s fieditelem Stanislavem
Mo‰ou, v jehoÏ dramatizaci v pfií‰tí sezónû uvedeme
MawerÛv slavn˘ Sklenûn˘ pokoj.

Simon Mawer v restauraci Boulevard.

Na autogramiádû po benefiãním koncertû pro Nadaãní
fond dûtské onkologie Krtek se se‰ly Jana Musilová,
Dasha i Svetlana Janotová.

Spisovatel Simon Mawer listuje programem k inscenaci
Sugar, kterou zhlédl v na‰em divadle.

Alena Antalová s Va‰em Patejdlem.

Na koncertním pofiadu Nebe plné hvûzd, kter˘ uspofiádala mûstská ãást Brno – stfied, vystoupil také Zdenûk
Junák.

Dramaturgynû muzikálu Don Juan Klára Latzková se
svojí maminkou a sestrou.

Zdenek Merta uvádûl Galaveãer ãeského volejbalu a vítûzkám pfiedal svoji prvotinu – knihu PraÏská svatba.

Kromû moderování si také zazpíval s jazzovou zpûvaãkou Emou Emingerovou.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

foto: jef Kratochvil

Hudební scéna se v dubnu v˘jimeãnû promûnila z prostfiedí divadelního na svatební.
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Partneři divadla

Josef Hora
Idyla
Milenky tiché jak oveãky jdou silnicemi.
Milenky tiché jak oveãky s hlavou k zemi.
A vlci na nû ãekají v zeleném kfioví.
Vlci touÏící po ráji, ãi po pekle – kdo ví.
„Umûní je jako slunce,
které se taky nikomu nevtírá.
KdyÏ zatáhnete záclony
a zavfiete okenice,
tak vám slunce do bytu neleze,
jenomÏe je to va‰e chyba,
Ïe chcete Ïít potmû.“
Jan Werich

1

foto: jef Kratochvil
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Vašo Patejdl
Ivan Hubač
Eduard Krečmar
Martin Hrdinka

17. května 2014
3

Premiéra na hudební scéně
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v Oslnění

igor Ondříček
Zaãíná to b˘t jedním z charakteristick˘ch
znakÛ Mûstského divadla Brno: Herci se tu
po urãité dobû mûní v reÏiséry. Jedním z tûch,
které podobn˘ pfierod postihl, se stal i Igor
Ondfiíãek, jehoÏ nastudování Noci na Karl‰tejnû bude nejoãekávanûj‰í novinkou na
Biskupském dvofie.

Jak to pfiijde, Ïe namísto toho, abyste bûhal
po jevi‰ti, fiíkáte kolegÛm, co dûlat a jak hrát?
Asi tak, Ïe nikdo jin˘ nemá ãas (smích). Snahou je, abychom na Biskupském dvofie uvádûli pÛvodní vûci o Brnû nebo pfiíbûhy, které
mají k Brnu nûjak˘ vztah. Ale leto‰ní sezóna
byla obzvlá‰tû nabitá, a tak by se nic tako-

4
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S Martou Matûjovou
v muzikálu Sliby chyby,
reÏie: Stanislav Slovák

nosti. TakÏe je jasné, co diváci oãekávají. Na
druhé stranû bych byl nerad, kdybychom
dûlali vûrnou kopii filmu, i kdyÏ tfieba text
divadelní hry i filmu je totoÏn˘. Budou ale
hrát jiní lidé, ktefií si na to musí pfiijít pfies
sebe a uchopit to po svém. SnaÏili jsme se
i o zmûnu ve v˘tvarném pojetí. Obdobnû jako
film rovnûÏ na‰e inscenace bude historizující,
ale zatímco z filmu jsou cítit 60. léta, my jsme
chtûli, aby na‰e v˘tvarné pojetí bylo poznamenáno dobou svého vzniku a bylo jasné, Ïe
je to Noc na Karl‰tejnû v 21. století.
Která z písní v tomto muzikálu je va‰e nejoblíbenûj‰í?
KdyÏ mi bylo asi deset, znal jsem zpamûti
v‰echny. Nahrál jsem si písniãky z televize na
kazeÈák pfies mikrofon, protoÏe tehdy ani televize Ïádné zdífiky, pfies které by se dalo nahrávat, nemûly. A navíc jsem mûl na
vinylovém singlu s dírou uprostfied nahrávku
Lásko má, já stÛÀu, která u nás hrála tfiicetkrát za den. Ale taky Do vûÏí je krásná písniãka… TûÏko fiíct jednu, kdyÏ tam jde hit za

vého nestaãilo pfiipravit v dostateãné kvalitû.
KdyÏ jsme pak hledali, co by se dalo hrát, napadlo nás, Ïe Noc na Karl‰tejnû ve spojení
s „kulisami“ petropavlovského chrámu je
ideální spojení. Ale protoÏe nikdo z na‰ich
kmenov˘ch reÏisérÛ ani stál˘ch osvûdãen˘ch
spolupracovníkÛ nemûl ãas, volba padla na
mne. Já v‰ak doufám, Ïe je to první a poslední
vla‰tovka, protoÏe opravdu nemám ambici
b˘t reÏisérem, radûji bych hrál divadlo. A pfiijal jsem tento úkol jenom proto, Ïe k tomuto
muzikálu mám opravdu siln˘ vztah, jako dítû
jsem jeho filmovou verzi skuteãnû miloval
a dobfie ho znám.
A jaká bude va‰e Noc? Kopie filmu – nebo
jste naopak inovoval, modernizoval, vym˘‰lel…? Vlastnû sama nedovedu odhadnout,
co bude vût‰ina divákÛ oãekávat a co je pfiitáhne?
Kult filmové verze Noci na Karl‰tejnû je obrovsk˘. Máme v plánu dvanáct pfiedstavení
a v‰echna aÏ na pár míst byla vyprodaná je‰tû
dfiív, neÏ bylo dané obsazení a známy podrob5
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v posledních fiadách, nevidûli pouze figurku,
která odfiíkává text, ale
mûli komplexní záÏitek.
VûÏe Petrova nahradí
bez problému iluzi tûch
karl‰tejnsk˘ch. Ale co
konû? Pfiivedete je na
Biskupsk˘ dvÛr?
Pfiiznávám, váÏnû jsme
o tom uvaÏovali a pofiád
to trochu fie‰íme (rozhovor vznikal poãátkem
kvûtna). JenÏe je tam
cenná dlaÏba, kterou by
konû mohli po‰kodit.
Navíc, jak je rozkopan˘
S Vojtûchem Blahutou
ZelÀák, nebylo by kde
v dramatu Podivn˘ pfiípad se psem,
konû „parkovat“ a vozit
reÏie: Mikolá‰ Tyc
je tam kaÏd˘ veãer, aby
pfii‰li a ode‰li, to by se
hitem, z nichÏ vût‰ina bez nadsázky opravdu
asi trápili… Nûktefií herci sice pofiád chodí
zlidovûla. Máme paní korepetitorku, která
a ptají se, protoÏe mají dojem, Ïe bez koní to
pfii‰la po první zkou‰ce s oãima navrch hlavy:
nepÛjde, ale nejspí‰ budeme muset vymyslet
Já nemám co dûlat, oni to v‰echno znají! Na
nûjaké jiné fie‰ení, abychom diváky pfiesvûddruhé stranû je fakt, Ïe tu máme i lidi, kter˘m
ãili, Ïe tam konû vlastnû byli a Ïe je vidûli.
je kolem dvaceti, a ti film znají, ale není to
Va‰e „Ïenské“ postavy jsou dokonalé, jen
pro nû uÏ taková kultovka jako pro nás…
namátkou tfieba pfievtûlení Babberlyho
Mají jiné filmy, muzikálÛ je víc, tehdy nic jiv Charleyovû tetû. Pfiedával jste nûkteré své
ného nebylo… Tak ti se asi museli víc uãit.
zku‰enosti z „pfievrácen˘ch“ rolí i Hanû HoDo které postavy byste se rád obsadil?
li‰ové a Andrejce Bfiezinové, které se naopak
Já bych chtûl hrát tfii postavy. Samozfiejmû
v Noci na Karl‰tejnû mûní v muÏe?
Karla IV., Arno‰ta z Pardubic, to je nejlep‰í
KdyÏ jsem hrál Ïeny, vÏdycky mi hodnû pomuÏská role tohoto muzikálu. A pak bych
mohlo sledovat kolegynû, protoÏe to je studchtûl b˘t vévodou ·tûpánem Bavorsk˘m, ktenice, z níÏ lze pohodlnû ãerpat (smích). KdyÏ
rého na plátnû ztvárnil Milo‰ Kopeck˘. TakÏe
hrajete druhé pohlaví, vÏdycky je dobré najít
kteroukoliv z nich, nebo v‰echny…
si nûjak˘ v˘razn˘ znak a s ním pracovat. Ale
V ãem se li‰í inscenování pod ‰ir˘m nebem
v Noci na Karl‰tejnû je situace trochu jiná, neÏ
od práce na klasickém jevi‰ti?
tfieba v Charleyovû tetû, nebo u Shakespeara,
Nejvíce zfiejmû volbou hereck˘ch prostfiedkÛ.
kde je potfieba, aby pfievlek byl dokonal˘.
UÏ na Lidické v divadle je znaãn˘ rozdíl, kdyÏ
Tady diváci musí vûdût, Ïe jde o Ïeny, konec
hrajete na âinoherní, nebo na Hudební
koncÛ i v textu pofiád nûkdo pochybuje, zda
scénû. Biskupsk˘ dvÛr je je‰tû vût‰í prostor,
se jedná opravdu o muÏe – takÏe zas o pfieskter˘ je proto potfieba uchopit v˘raznûj‰ím
nou nápodobu muÏského chování nepÛjde.
hereck˘m gestem. Nevystaãíte jen s vnitfiním
KdyÏ jsme spolu dûlali rozhovor k va‰im
nasazením, bez nûhoÏ to samozfiejmû nejde,
ãtyfiicátinám, zvaÏoval jste, Ïe pfiestanete
ale i aranÏmá a pohyb hercÛ musí vyjadfiovat
koufiit. Stalo se?
urãité situace. KdyÏ to pojmenuji úplnû lapiPfiestal jsem… Asi na ãtyfii dny a vzhledem
dárnû, tak jak fiíká pan fieditel: hrajeme údiv
k tomu, Ïe jsou to dva roky… Ale pofiád to
na tfii kroky dozadu. Aby ani diváci, ktefií sedí
mám nûjak v plánu a fiíkám si, Ïe ten ãas pfiijde!
6
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S Barborou Polákovou
ve filmu Definice lásky

a dûlá se v‰e dÛkladnû, nemusím se podívat
do textu, ani kdyÏ se inscenace tfieba mûsíc
nehraje. Napfiíklad u Brouka v hlavû, kterého
hrajeme ‰estnáct let, nemusím scénáfi otevfiít
ani po ãtvrtroãní pauze.
Není hor‰í text dostat z hlavy, kdyÏ je po
derniéfie?
S tím problém nemám. Ale znám pfiípady velk˘ch hercÛ, ktefií najednou mûli v˘padek, jednou, dvakrát – a pak zjistili, Ïe uÏ to dál nejde,
a skonãili. Pfiímo ve svém okolí jsem to nezaÏil, ale úplnû chápu, Ïe k tomu lze dospût.
Velkou roli hraje i sebevûdomí. Jakmile si
sami zaãnete podráÏet nohy a dopfiedu si
fiíkat, Ïe nûco zapomenete, Ïe budete mít
okno, tak se to vût‰inou i stane.
Kam se chystáte na prázdniny?
Pojedu nûkam cviãit se psem, na chalupu
k rodiãÛm, k mofii, po kamarádech, na nûÏ
není bûhem sezóny ãas… No a pak zase do
divadla.

Jaké jiné zlozvyky máte a jak s nimi bojujete?
Asi jsem lín˘. Ono se to teì nûjak jmenuje:
propadám prokrastinaci. I kdyÏ nûkdy, kdyÏ
si zaãnu vyãítat, Ïe jsem doma a zrovna nevysávám nebo neÏehlím, tak si v‰e rychle zdÛvodním. ProtoÏe ãlovûk zas nûkdy odpoãívat
musí, a nejde hned o prokrastinaci… Na
druhé stranû uÏ dobfie vím, Ïe odsouvat nepfiíjemné povinnosti na pozdûji stejnû nepomÛÏe, jen mne to d˘l Ïere a pak mi to je‰tû
zabere víc ãasu, neÏ kdyÏ to udûlám hned.
No, moÏná bych toho v‰eho mohl zvládat
víc… ale asi ani ne.
Stejnû jako kaÏdého laika mne nepfiestane
fascinovat mnoÏství textu, které herci udrÏí
v hlavû. Víte, kolik teì umíte rolí?
Dvacet, tolik je na repertoáru inscenací, kde
jsem v obsazení. Ale v‰echno se nehraje
pofiád. Nicménû nedávno jsem si fiíkal, Ïe se
uãím líp texty teì, neÏ kdyÏ jsem byl mlad˘.
Zamlada jsem je v‰ak zase líp udrÏel v hlavû.
Hodnû to souvisí s procesem zkou‰ení. KdyÏ
se zkou‰í krat‰í dobu, musíte se víc pfiipravovat na kaÏdé pfiedstavení. KdyÏ je dost ãasu

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil
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foto: jef Kratochvil

V nedûli 4. kvûtna 2014 se na Hudební scénû uskuteãnil benefiãní Koncert pro Krtka, na nûmÏ úãinkovali sólisté a orchestr Mûstského divadla Brno pod
reÏijním vedením Roberta Jíchy.
Díky v‰em úãinkujícím, divákÛm a reklamním partnerÛm se pro Nadaãní fond dûtské onkologie Krtek
vybralo 182 400,- Kã. ·ek prof. MUDr. Jaroslavu
·tûrbovi, Ph.D., pfiednostovi Kliniky dûtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, pfiedala zpûvaãka
Dasha.
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na skleničce

radka cOuFalOvÁ
PÛsobí jako Ïivel. Gestikuluje, obãas zv˘‰í
hlas, kdyÏ je to zapotfiebí, servítky si pfiíli‰ nebere. MÛÏe si to dovolit. UÏ dostala Thálii
i Cenu Kfiídel za nejoblíbenûj‰í hereãku
sezóny v domovském Mûstském divadle.
Radka Coufalová se v‰ak o cenách vyjadfiuje
se zjevn˘m nadhledem a odstupem: „KvÛli
cenám se pfiece divadlo nehraje. Dokonce se
pfiiznám, Ïe jsem se o nich kdysi vyjadfiovala
dost pohrdlivû. Ov‰em, kdyÏ mû to pak potkalo, a uÏ je to pár let, tak jsem radost samozfiejmû mûla. Osobnû jsem v‰ak stále
pfiesvûdãená, Ïe je to tfieba jako pfii promoci.
Ten slavnostní okamÏik je spí‰e pro okolí
neÏ pro samotného ocenûného. Je to pro ty
babiãky a tetiãky, pro rodiãe, ktefií se tolik
starali, aby z dítûte nûco bylo – a najednou

to pfii takovém udílení cen vypadá, Ïe z nûj
skuteãnû nûco je,“ fiíká Radka se smíchem.
V Brnû jste doma uÏ tfiináctou sezónu.
Mimoto v‰ak hrajete a zkou‰íte i v Praze
a Ostravû. Je to pfii práci na takov˘ch hostováních velk˘ rozdíl?
Je – a jak˘. Nechci, aby to vyznûlo jako stûÏování, naopak, ale Brno, to je dril, nasazení,
zábûr a nûkdy taky dfiina, která se vÛbec nedá
s jin˘mi scénami, které jsem mohla poznat, ani
srovnat. Jsme sice velk˘ soubor, taková malá
fabrika, ale máme také velmi ‰irok˘ repertoár,
a abychom udrÏeli tu kvalitu, která uÏ je pro
na‰i scénu povûstná, tak dfiít musíme. A takové nasazení má, vûfite nebo ne, i v˘hody.
Jednak se dá na na‰í práci skuteãnû stavût.
10
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A pak to zde má rovnûÏ i fiád, kter˘ jinde fakt
není. KdyÏ se ãlovûk nauãí v tomto systému
pracovat a také hospodafiit s ãasem, pak to lze
celkem bez vût‰ích problémÛ zvládat. Samozfiejmû Ïe líp to jde tûm, co nemají rodiny, tedy
hlavnû malé dûti, ale to uÏ tak b˘vá v‰ude
a myslím, Ïe v kaÏdé profesi. Ov‰em ten, kdo
má pfiedstavu o ponocování a bohémském Ïi-

votû hercÛ, tak to tedy v Brnû, aniÏ bych si
chtûla hrát na puritánku, moc neplatí. Dal‰í
nespornou v˘hodou systému, kter˘ kaÏdého,
kdo má zájem a chuÈ pracovat, k pracovitosti
vede, je i to, Ïe tady není ãas ani chuÈ na nûjaké
rádoby velkopanské man˘ry ãi podrazácké
móresy. A kdo mûl podobnû jako já moÏnost
trávit nûjak˘ ãas v divadelních ‰atnách v Praze,

S Martinem Havelkou
v komedii Zkrocení zlé Ïeny,
reÏie: Stanislav Slovák

11
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V muzikálu Evita,
reÏie: Pavel Fieber

tak ví, o ãem mluvím. BohuÏel tam se skuteãnû
nûkdy stává, Ïe se lidé obsazují víc kvÛli známosti, neÏ pro to, co umûjí. No a v Ostravû,
tam zase mají dost silné odbory a dbá se tam
na dodrÏování pracovní doby a v‰eho, co s tím
souvisí. Protáhnout zkou‰ku proto, Ïe to prostû bûhem doby, která na ni byla vyãlenûna,
jaksi ne‰lo, je celkem nemyslitelné, nebo velmi
komplikované.
Jaké role vás tedy „doma“ i v praÏské a ostravské „cizinû“ ãekají?
Severní Morava a hlavnû Ostrava pro mû
není cizina. Odtud pocházím, coÏ byl také
jeden z dÛvodÛ, proã jsem vzala hostování
v ostravském divadle. Mí blízcí mû tam prostû
chtûli vidût. Ale je fakt, Ïe role, kterou tam
hraji, patfií k m˘m hodnû oblíben˘m, byÈ se
pfiíli‰ ve v˘bûru nevyhraÀuji. Za ta léta, která
jsem uÏ odehrála, se skuteãnû na‰la jen zcela
v˘jimeãnû postava, která mnû nesedla. V Ostravû tedy hraji Evitu. Je trochu jiná, neÏ byla
ta brnûnská. Pro tamní divadlo ji nastudoval
Petr Gazdík a mám ji opravdu moc ráda. Je
to sice tûÏké pfiedstavení, hudba je nároãná,
ale jako interpretku mû to pofiád baví a napfiíklad v hudbû sly‰ím je‰tû stále nové a nové
vûci. V Brnû teì zkou‰ím roli doni Clary, tedy
jednu z tûch mnoha Ïen, které podlehnou
svodÛm Dona Juana. V praÏském Hudebním
divadle Karlín je‰tû úãinkuji v Mam’zelle Ni-

touche a tamtéÏ brzo zaãnu se zkou‰kami do
nového muzikálu Adams Family.
Jak vzápûtí dodává, toto pracovní nasazení
po létech zpÛsobilo, Ïe si rozbila ãást roku –
tedy prázdniny, které se aÏ dosud snaÏila vûnovat vÏdy pfiedev‰ím rodinû...

Se Silvií Holeãkovou
v muzikálu Don Juan,
reÏie: Petr Gazdík

12 12
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podobné. Taky pochopitelnû záleÏí na dobû,
kdy se hraje. Samozfiejmû Ïe kdyÏ hrajeme
odpolední pfiedstavení „Nitu‰ky“ v Karlínû,
tak vzhledem k vûku pfieváÏnû seniorského
publika nemÛÏeme ãekat boufilivé ovace,

Budu tam hrát Wensdy, tedy holku na vdávání, coÏ je vzhledem k mému vûku tak na
hranû a je‰tû pro diváky z vût‰í dálky. (smích)
Nerouháte se pfiíli‰? Myslím, Ïe vypadáte
nejen velmi dobfie, ale i hodnû mladistvû…

Herectví v Brnû je dfiina, která stojí za to.
které by bofiily sál. Taky by se mohlo tûm
penzistÛm nûco stát, Ïe? (smích) Ov‰em
publikum v Hybernii, kde jsme hostovali
s Mary Poppins, bylo uÏ hodnû podobné
tomu v Brnû, které je nûkdy dost hluãné. Ale
to patfií k vûci a nikoho to nepohor‰uje.
Ov‰em reagovat takto v Ostravû, tak nevím,
nevím. Tam je divadlo hodnû decentní záleÏitost. Diváci jsou sice hodnû vnímaví i nároãní, kum‰tu si váÏí, ale kdyÏ se projeví
potleskem vstoje, tak to uÏ je v Ostravû skuteãnû vrchol.
V Adamsovû rodinû budete vystupovat vedle
takov˘ch mediálních hvûzd jako je Lucie
Bílá, Jifií Korn, Daniela ·inkorová a dal-

To je fakt. A rouhat se nechci. Ov‰em pfiedstavte si, Ïe i takové ‰tûstí, jako vypadat
hodnû mladû i pfied ãtyfiicítkou mÛÏe mít svá
úskalí. UÏ se mi totiÏ stalo, Ïe jsem se hlásila
do konkurzÛ na váÏnûj‰í role, naposled na
manÏelku Karla Rodena, a kdyÏ jsem tam
pfii‰la, tak mû s díky odmítli, Ïe hledají nûkoho star‰ího, dokonce se zlobili na nûjakou
produkãní, Ïe je úplnû neschopná, kdyÏ jim
tam na postavu pûtatfiicítky poslala mû. KdyÏ
jsem se produkãní zastala, Ïe ten vûk sedí,
pfiekvapenû se se mnou rozlouãili.
Jsou rozdíly v reakcích publika v Praze,
Brnû ãi Ostravû?
Jsou. Brnûnské a praÏské publikum je dost

S Dennym Ratajsk˘m
v muzikálu Mary Poppins,
reÏie: Petr Gazdík
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pomohlo. Otázka by v‰ak mûla spí‰ smûfiovat
na mé dva synky. Oba, ãtyfilet˘ i desetilet˘,
nesná‰ejí, kdyÏ se uãím novou roli ãi písniãku.
Samozfiejmû nahlas. V tu chvíli zaãnou vehementnû usilovat o pozornost a dávají najevo
nelibost nad mou profesí. Nauãila jsem se
v‰ak b˘t i v tûchto chvílích nad vûcí. Ale takové prkotiny mû nikdy nedokázaly pokazit
radost z toho, co dûlám, a do „práce“ se
pofiád je‰tû tû‰ím. Zvlá‰tû kdyÏ mû tfieba ãeká
Snûhurka se sedmi trpaslíky. Ty fóry, které
tam proná‰í Macechy v podání Honzy Apolenáfie ãi Milana Nûmce, se neomrzí a nejlíp
znûjí na jevi‰ti… Fakt.

‰ích hercÛ ãi zpûvákÛ, kter˘m se s oblibou
fiíká celebrity. Vy jste nikdy netouÏila po takovém vûhlasu?
A víte, Ïe ani ne? To, Ïe je nûkdo pofiád v novinách nebo v televizi, je‰tû pfiece neznamená, Ïe to musí b˘t notnû ‰piãkov˘ herec.
A naopak. Je fiada vynikajících hercÛ tfieba
na oblastech, ktefií jakoby nic pro mediální
scénu neznamenají a pfiitom patfií k oporám
souborÛ. Ov‰em i oni mají obvykle své publikum, které je dokáÏe náleÏitû ocenit. ByÈ se
o tom tfieba moc nemluví. Ostatnû ta kvalita
se stále ãastûji projevuje i v tom, Ïe právû po
tûchto lidech volají praÏské scény. A mimochodem já bych si ani nepfiála, abych napfiíklad díky nekoneãnému televiznímu seriálu
získala nûjakou nálepku a pfiitom byla takfiíkajíc slavná. A mimoto mám svÛj ãasto nepfiíli‰ lichotiv˘ názor na úroveÀ nûkter˘ch
produkcí v této oblasti. ·ijí se ãasto horkou
jehlou a je to poznat. ByÈ nikomu nemám za
zlé, Ïe se v nich na‰el a Ïe mu taková práce
pomáhá se splácením sloÏenek. Ono to vÛbec
není zadarmo. I já mûla nabídku uvázat se na
fiadu mûsícÛ do pár takov˘ch projektÛ, ale
s díky jsem to odmítla. I kdyÏ je fakt, Ïe nûjakou pûknou inscenaci, film nebo pohádku
bych si dala líbit, kdyby byla.
Kde je vám líp, v muzikálu, ãi v ãinohfie?
VÛbec to nerozli‰uji. Buì je to hraní dobré,
nebo ‰patné. Setkala jsem se párkrát s jak˘misi pfiezírav˘mi poznámkami od nûkter˘ch
ãinohercÛ, ktefií si nikdy muzikál nevyzkou‰eli. A i kdyÏ to byli lidi z branÏe, vÛbec si
napfiíklad neuvûdomovali, Ïe muzikálové herectví vyÏaduje spousty odli‰ností, které je
nutné se nauãit. VyÏaduje i jinou techniku
hraní, jinou práci s hlasem, souhru s dirigentem, pohybovou prÛpravu a fiadu dal‰ích vûcí.
Stalo se nûkdy, Ïe by se vám práce takfiíkajíc
pfiejedla?
To snad ani ne. Spí‰ je obãas problém, jak
z hlavy vypudit nûco, co se tam trvale usadilo
a stále se to vrací. Ostatnû kvÛli tomu jsem
dokonce pfied spaním zaãala jednu dobu pít
pivo. Bylo to v dobû, kdy jsme zkou‰eli
a s úspûchem hráli Mary Poppins a já jsem
nebyla schopna se zbavit nûkter˘ch melodií,
které se mi doslova vedraly pod kÛÏi, a dokonce se mi o nich i zdálo. Jedno pivo na noc

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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DIVADELNÍ DVÒR UMÍ VYHÁNùT LETNÍ NUDU Z BRNA
Pokud si nûkdo stûÏuje, Ïe s pfiíchodem letních mûsícÛ zaãíná b˘t v Brnû nuda, tak je‰tû neobjevil Divadelní
dvÛr. Nebo taky dvorek, jak se tomuto místu sevfienému Lidickou ulicí, Mûstsk˘m divadlem a dvûma restauracemi uÏ zaãíná dÛvûrnû pfiezdívat. Oáza pohody uprostfied mûsta, kde si mohou dûti bezpeãnû pohrát, zatímco dospûlí konzumují nûco dobrého, povídají si ve zvukové kulise zurãícího potoka, nebo jen tak pokukují
po znám˘ch hereck˘ch tváfiích, se zase na letní veãery promûní v kino pod ‰ir˘m nebem i s jeho charakteristick˘m kouzlem. Ov‰em toto kino má i je‰tû nûco navíc. Klidnû v nûm lze i poveãefiet.
Zabydlet a vytvofiit letní program pro Divadelní dvÛr v‰ak vyÏaduje urãité úsilí. Své o tom ví autor nápadu
Pavel Sedláãek. „Letos to budou ãtyfii akce, které jsme pro tento prostor pfiipravili. Tou stûÏejní je témûfi
dvoumûsíãní letní kino. Od nedûle 29. ãervna aÏ do 28. srpna to bude uÏ ãtvrt˘ roãník promítání v letním
kinû. Je to vskutku ojedinûlá záleÏitost, protoÏe v centru Brna nikde jinde kino pod ‰ir˘m nebem není. To
na‰e má v‰ak je‰tû tu zvlá‰tnost, Ïe se jedná vlastnû o jakousi venkovní kinorestauraci, kde se pfii sledování
filmu bûÏnû obsluhuje a konzumuje. Pfii prvních roãnících jsme sbírali zku‰enosti. Nejprve sami, pozdûji s
profesionály, u kter˘ch jsme hledali pouãení hlavnû po technické stránce. Moc lidí ale nechodilo. B˘valo to
nejprve kolem tfiiceti náv‰tûvníkÛ na pfiedstavení, ve druhém roce pak pfii‰lo prÛmûrnû zhruba padesát lidí.
Ov‰em to uÏ je za námi a pfii posledním tfietím roãníku uÏ to byla zhruba stovka divákÛ na film. A techniku
nám bravurnû ovládají zdej‰í divadelní odborníci. A dûkujeme také vedení divadla za vstfiícnost a pochopení,
které pro na‰e nápady má,“ fiíká autor nápadu a dramaturgie Pavel Sedláãek.
Letní kino se otvírá uÏ v sedm hodin, promítání obvykle konãí kolem jedenácté v noci. Kdo má chuÈ
a sílu, tak samozfiejmû mÛÏe posedût je‰tû i po skonãení pfiedstavení. Nûkdy to v‰ak b˘vají hodnû nároãné
a dlouhé veãery. Ale to uÏ k letní pohodû patfií... Bûhem letního kina nabídneme pfiibliÏnû 60 filmÛ, tedy
zhruba stejnû jako loni. Organizátofii jsou pfiipraveni i na mokrou variantu, kdy lze film sledovat ze zastfie‰ené
terasy. Vstupné zÛstává stejnû jako loni 90 korun a i letos budou v nabídce osvûdãené i zcela nové tituly.
Jak Pavel Sedláãek dodává, Ïe k dal‰ím, tentokrát krátkodob˘m
akcím, které pofiádá firma Brixton-gastro, s.r.o. ve spolupráci s Mûstsk˘m divadlem Brno, patfií dûtsk˘ den 31. kvûtna, Pivní fest 27. a 28.
kvûtna a dvoudenní Burãákobraní 29. a 30. srpna.
Text: Miroslav Homola

divadelní dvůr
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statnými výstupy baletními s hudbou Karla Albrechta,
která byla speciálně pro tuto inscenaci zkomponována.
Tanec dodává inscenaci hlubší symbolický ráz a poukazuje
na obecnější smysl cyrilometodějského příběhu, dále ji vizuálně obohacuje, a navíc vypráví i další samostatný příběh – příběh písma. Písma, které je dobrým sluhou, ale
zlým pánem, písma, kterým se dá napsat kniha básní
i anonymní udání, milostný dopis i rozsudek smrti.
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Ladislav Kolář, Vojtěch Blahuta, Jakub
Zedníček, Eliška Skálová a další.

hrajeme
Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David:
SLIBY CHYBY
Řadový úředník newyorské pojišťovny Chuck Baxter je jen
kolečko v obrovském firemním soukolí, toužící po postupu
na kariérním žebříčku. Má však jeden trumf v ruce – má
byt. Byt, který úspěšně půjčuje k milostným pletkám a záletům jednak svým kolegům, jednak (a především) svým
nadřízeným, dokonce i samotnému řediteli pojišťovny
Sheldrakeovi. Promiskuitní šéfovský kolotoč v Chuckově
bytě se však zarazí ve chvíli, kdy si do něj Sheldrake přivede půvabnou Fran Kubelikovou. Tu totiž Chuck tajně
miluje – a rozhodne se do věci vložit bez ohledu na kariérní následky.
Muzikál Sliby chyby vznikl podle proslulé filmové komedie
Byt Billyho Wildera z roku 1960. V roce 1968 jej přepsal
do podoby muzikálového libreta legendární americký komediograf Neil Simon – posílil kabaretní rysy díla, připsal
Chuckovi vypravěčské monology, a navíc – divadelně
velmi vděčné – snové scény, v nichž se zhmotňují Chuckovy představy o úspěšném životě a kariéře. Když se
k týmu přidal ještě autor hudby k filmu Butch Cassidy
a Sundance Kid a desítek chytrých hitů Burt Bacharach se
svým dvorním textařem Halem Davidem, nebylo triumfálních 1281 broadwayských repríz žádným překvapením.
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Lukáš Janota, Marta Matějová, Igor Ondříček, Ladislav Kolář, Evelína Kachlířová, Hana Holišová nebo Tereza
Martinková, Zdeněk Bureš, Miloslav Čížek, Jakub Uličník
a další.

Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán:
BARON TRENCK
Původní historické drama vzniklé přímo pro jedinečný
prostor Biskupského dvora hodlá nejen využít jeho unikátních dispozic a magické atmosféry – přichází i s látkou,
která se právě do jeho prostor nanejvýš hodí. Tělo hrdiny
naší inscenace, legendárního vojevůdce rakouské armády
Františka Trencka, totiž odpočívá jen několik desítek
metrů od Biskupského dvora, v kapucínské kryptě kostela
Nalezení svatého Kříže.
Věhlasný baron Trenck byl mimořádně sugestivní, kontroverzní a rozporuplnou osobností – vzdělaný intelektuál,
schopný válečník a přitažlivý muž na straně jedné, pudový
násilník na straně druhé. Jeho životní příběh byl plný bitev,
násilí, neustálé koketérie se smrtí a zároveň mnoha romantických milostných avantýr. Inscenace, která o něm
vypráví, bude rovněž opulentní divadelní hostinou: výpravné kostýmy, bojové scény, duchaplné konverzace i komentující vstupy jarmarečního pěvce, to vše ve spojení
s krásou historické architektury a volného nebe nad námi.
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr Štěpán, Martin Havelka, Jakub Uličník, Hana
Kováříková, Milan Němec, Andrea Březinová, Svetlana Janotová, Johana Gazdíková, Zdeněk Junák, Dušan Vitázek
a další.

Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán:
CYRIL A METODĚJ
Osud soluňských věrozvěstů a jejich velkomoravské mise
tvoří jeden ze zakladatelských příběhů českého národa
a podstatný prvek jeho identity. Autoři se ve svém vyprávění soustředí na posledních šest let Cyrilova/Konstantinova života – jeho a Metodějův příchod na Velkou
Moravu, vytvoření písma hlaholice, zavedení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávněnosti
slovanské liturgie.
K příběhu Cyrila a Metoděje však zároveň přidávají dvě
kontrapunktické linie. První je milostný příběh tří Velkomoravanů – válečníka Vojslava, adepta mnišství Svojmíra
a prosté venkovské dívky Vesny. Na jejich osudech a jejich
značně odlišných postojích k příchodu soluňských bratří
autoři demonstrují konkrétní význam a dopad cyrilometodějské mise, jakož i svár idealistického úsilí Cyrila a Metoděje s politickým pragmatismem oné doby.
Inscenace je navíc vytvářena ve specifickém žánru „činohry s baletem“. Činoherní výstupy jsou prokládány samo-

Vašo Patejdl, Ivan Hubač, Eduard Krečmar, Martin Hrdinka:
DON JuAN
Autoři tohoto nového původního českého muzikálu mají
na svém kontě již například titul Jack Rozparovač, který se
hrál jak v pražském Divadle Kalich, tak i v jihokorejském
Soulu. Jejich nový muzikál, který vypráví o španělském
volnomyšlenkářském šlechtici Donu Juanovi, je napsán
přímo pro naše divadlo.
Příběh, který známe z mnoha verzí literárních, filmových
i hudebních svou romanticko-historickou tématikou
k muzikálovému zpracování přímo vybízí. Don Juan je
totiž dramatickou postavou, která v sobě zahrnuje vše, co
od hrdiny na jevišti očekáváme – láskou zklamaný a trýzněný se rozhodne na veškeré další vztahy a city zanevřít
a všem ženám se pouze vysmívá, zneužívá je a ponižuje až
do okamžiku, kdy mu osud (nebo Bůh) pošle do cesty
17
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PrOgram červen / červenec
činoherní scéna

hudební scéna

1.6. ne 19.00 sliby chyby

2.6. po 19.00 benátský kupec

A1/AB1

2.6. po 19.00 sliby chyby

3.6. út 19.00 benátský kupec

A2/AB2

3.6. út 18.00 sliby chyby

4.6. st 19.00 benátský kupec

4.6. st 19.00 sliby chyby

A3

5.6. čt 19.00 sliby chyby

AB4

6.6. pá 19.00 my Fair lady (ze Zelňáku)

5.6. čt 19.00 benátský kupec
8.6. ne 20.00 kvadratura kruhu
11.6. st 18.00 kočky

zadáno

8.6. ne 17.00 sex noci svatojánské

12.6. čt 14.00 kočky

9.6. po 19.30 Figarova svatba

12.6. čt 18.00 kočky

10.6. út 19.30 nájemníci

16.6. po 18.00 don juan

11.6. st 20.00 Platit se nebude

17.6. út 19.00 don juan

12.6. čt 22.00 riverside drive

C4

PP1

PPP/P18

C2/E2

18.6. st 19.00 don juan

Pod vínem

14.6. so 19.00 my Fair lady (ze Zelňáku)

19.6. čt 19.00 don juan

15.6. ne 18.00 my Fair lady (ze Zelňáku)
16.6. po 19.00 donaha!

22.6. ne 20.30 noc na karlštejně

17.6. út 18.00 donaha!

23.6. po 20.30 noc na karlštejně

18.6. st 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

24.6. út 20.30 noc na karlštejně

19.6. čt 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

25.6. st 20.30 noc na karlštejně

23.6. po 19.00 dvojitá rezervace

AB1

27.6. pá 20.30 cyril a metoděj

24.6. út 19.00 dvojitá rezervace

E2

28.6. so 20.30 cyril a metoděj

25.6. st 18.00 dvojitá rezervace

SP

30.6. po 20.30 koločava

26.6. čt 19.00 dvojitá rezervace

1.7. út 20.30 koločava
3.7. čt 20.30 baron trenck
4.7. pá 20.30 baron trenck

Cyril a Metodûj

6.7. ne 20.30 noc na karlštejně
7.7. po 20.30 noc na karlštejně
8.7. út 20.30 noc na karlštejně
9.7. st 20.30 noc na karlštejně
10.7. čt 20.30 noc na karlštejně
11.7. pá 20.30 noc na karlštejně
12.7. so 20.30 noc na karlštejně
13.7. ne 20.30 noc na karlštejně

18
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fESTivAl

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

BiSkuPSký dvůR

dERniéRA

PrOgram ZÁří
činoherní scéna

hudební scéna

8.9. po 19.00 měsíční kámen

R2014

14.9. ne 19.00 Flashdance

9.9. út 19.00 měsíční kámen

X2014

15.9. po 19.00 Flashdance

10.9. st 19.00 měsíční kámen

Z2014

16.9. út 18.00 Flashdance

11.9. čt 19.00 měsíční kámen

T2014

17.9. st 19.00 Flashdance

12.9. pá 19.00 měsíční kámen

A2014

19.9. pá 19.00 don juan

13.9. so 19.00 měsíční kámen

M2014

20.9. so 19.00 don juan

19.9. pá 14.00 mrtvé duše

23.9. út 18.00 mladý Frankenstein

PP1
PPP/P18

19.9. pá 19.00 mrtvé duše

C5

24.9. st 18.00 mladý Frankenstein

20.9. so 19.00 mrtvé duše

P

25.9. čt 18.00 mladý Frankenstein
29.9. po 19.00 benátský kupec

21.9. ne 19.00 mrtvé duše
22.9. po 19.00 mrtvé duše

A1

23.9. út 19.00 mrtvé duše

A2

24.9. st 18.30 brouk v hlavě

30.9. út 18.00 benátský kupec

zadáno

26.9. pá 19.00 brouk v hlavě
27.9. so 19.00 sugar! (někdo to rád horké)
28.9. ne 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

Don Juan

29.9. po 19.00 sliby chyby
30.9. út 18.00 sliby chyby

Mûsíãní kámen

19
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ženu, kvůli které je odhodlán se změnit. Stejná vyšší síla
mu ji však opět vezme, a tak Juan rukou další půvabné
dámy umírá, rozzlobený na sebe, na všechny, na celý svět.
Původní muzikál vypráví známý příběh svižným tempem
a moderním jazykem, dává prostor komickým i dramatickým situacím v atraktivním prostředí a nabízí výborné herecké příležitosti. Uvedeme jej ve světové premiéře!
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Dušan Vitázek nebo Petr Gazdík, Tomáš Sagher
nebo Jakub Uličník, Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková
a další.

jiného než neporazitelného pistolníka Bourbona Kida!
Autory dramatizace románu jsou Jan Šotkovský a Stanislav
Slovák.
Režie: Stano Slovák
Hrají: Aleš Slanina, Jan Mazák, Petr Štěpán, Jaroslav Matějka, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Evelína Kachlířová,
Tomáš Sagher, Martin Havelka, Marta Matějová, Igor Ondříček, Rastislav Gajdoš, Ladislav Kolář, Zdeněk Junák,
Jakub Uličník a další.
William Shakespeare:
BENÁTSKÝ KuPEC
Známá hra velkého alžbětince ze sklonku 16. století bývá
označována za romantickou komedii. Tomu však odpovídá
jen jedna dějová linie – téměř pohádkový příběh Bassaniových námluv a sňatku s belmontskou dědičkou Porcií.
Druhou základní zápletkou je příběh lakotného židovského lichváře Šajloka – ten v sobě nese zárodek tragédie
msty. Nenáviděný a nenávidějící Šajlok se mstí za to, čeho
se mu vrchovatě dostává od křesťanských bližních – za jejich každodenní nenávist, opovržení a vysmívání. Mezi
tyto křesťany patří i benátský kupec Antonio; půjčí si od
Šajloka peníze. Půjčku však Šajlok nezatíží lichvářským
úrokem, nýbrž smluvně stvrzenou podmínkou: nevrátí-li
Antonio peníze v termínu, má Žid právo požadovat libru
masa vyříznutou z libovolné části Antoniova těla.
Romantická komedie a napínavý soudní thriller v jednom?
U Shakespeara klidně! Hra plná zvláštních paradoxů a zrcadlení, hra, která vyvolává nejednu otázku. Je Žid Šajlok
krvelačný lichvář, který nemilosrdně žádá libru masa z těla
svého protivníka, anebo nešťastná oběť křesťanské nenávisti, oběť, která jen oplácí stejnou mincí a strhává masku
všeobecného pokrytectví? A co krásná a bohatá Porcie,
o jejíž ruku se hraje v tajemné zkoušce se třemi skříňkami
– je příkladem slitovnosti a milosrdenství, kterého se na
Šajlokovi dovolává, anebo v roli falešného soudce tvrdou
vyjednavačkou, která bez mrknutí oka připraví člověka
o jeho vlastní důstojnost? Proč naše činy zanechávají trpkou pachuť? Shakespearova hra je z dnešního pohledu vysoce „politicky nekorektní“ – ale vůči komu vlastně?
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Andrea Březinová, Eliška Skálová, Boleslav Polívka,
Svetlana Janotová, Petr Štěpán, Zdeněk Junák, Kristian
Pekar, Jaroslav Matějka, Aleš Slanina, Jakub Zedníček, Patrik Bořecký, Jiří Mach a další.

Nikolaj Vasiljevič Gogol:
MRTVÉ DuŠE
Příběh Gogolova groteskně realistického románu je –
podobně jako jeho slavná komedie Revizor – založen na
nádherné anekdotě a kouzelné mystifikaci. Jedná se o dobrodružnou pouť zchudlého šlechtice Čičikova, který si usmyslel zbohatnout nákupem zemřelých nevolníků, z nichž
statkáři museli do příštího sčítání lidu platit daně. Na tyto
„mrtvé duše“ chce Čičikov získat dotaci či půjčku na půdu
od státu. Jeho cesta po statkářích odhaluje pitoreskní
ruskou společnost své doby, stejně jako pestrobarevnou
galerii výrazných lidských typů se všemi jejich směšně zápornými stránkami. Gogol byl břitkým kritikem panujícího systému a ve svém díle nesmiřitelně odsuzoval
nevolnictví, lidskou bídu, utrpení a zoufalství; napadal tupost, ziskuchtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost – jak potřebné i dnes, že? Jeho komedie, dramata
i prózy mají tento přesah zejména pro svůj jedinečný
groteskně-satirický humor. Inscenaci uvedeme ve světové
premiéře dramatizace Štěpána Otčenáška a Hany Burešové, která se stane i její režisérkou, v hlavní roli
s Michalem Isteníkem.
Režie: Hana Burešová
Bourbon Kid, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský:
MĚSÍČNÍ KÁMEN
Dramatizace kouzelně senzačního románu neznámého
amerického autora, (ne že málo známého, ale vůbec neznámého – obecně se neví, kdo je skutečným autorem!),
ukrývajícího se pod tajemným pseudonymem Bourbon
Kid, (v angličtině nese i samotný román záhadný název
Kniha beze jména), je z mnoha důvodů pozoruhodná.
Román vypráví spletitý příběh o drahokamu mimořádné
hodnoty, který může svému majiteli zaručit nesmrtelnost
a který je ukraden mírumilovnému mnišskému řádu Hubalů. Ti se jej vydávají hledat, ale zjišťují, že stopy vedou
do podivného, skrznaskrz hříšného a zkaženého mexického městečka Santa Mondega. A to je jen začátek parodické, zábavné a nápadité divadelní podívané v duchu
filmů Quentina Tarantina či Roberta Rodrigueze, která si
pohrává s prvky thrilleru, akčního filmu, upírského hororu či westernu a kde se střetává asijské bojové umění šaolinských mnichů s proklatě rychlými pistolemi – koho
20
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čert tě vem

hana hOliŠOvÁ
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pánské. A taky bych si zahrála za odmûnu
tfieba Faraóna v muzikálu Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È. Pfiijde, vystfiihne jeden
song a v‰ichni mu padnou k nohám. Tak jestli
to ti chlapi opravdu nemají jednodu‰‰í.
(smích)
Rozumûla jste si s klukama víc uÏ odmala?
Dá se fiíct, Ïe ano. Mám star‰ího bratra a taky
bratrance, se kter˘mi jsem trávila hodnû ãasu

Muzikál Noc na Karl‰tejnû provází Hanu
Holi‰ovou prakticky cel˘m jejím hereck˘m
Ïivotem. V praÏské verzi hraje uÏ desát˘m
rokem roli netefie purkrabího Alenu, za kterou se ocitla i v ‰ir‰í nominaci na Cenu Thálie
2004. V brnûnském nastudování, které koncem ãervna zahájí sérii pfiedstavení na Biskupském dvofie, se naopak pfievtûlí do
královny Eli‰ky Pomofianské.

V pfievleku za muÏe si víc dovoluji.
u babiãky na chalupû. Vyfiezávali jsme ze
dfieva, hráli ‰ipky a podobnû. Brali mû
ke v‰em tûm klukovsk˘m hrám a já jsem
k nim samozfiejmû chtûla patfiit a vyrovnat se
jim. TakÏe to ve mnû asi zÛstalo. Ale jinak
jsem taky mûla barbíny, bez toho to zase
ne‰lo.
Jak˘ typ muÏÛ vás obecnû zaujme?
Není to o typu. Líbí se mi, kdyÏ mají muÏi
humor, nadhled a kdyÏ se umí chovat.
VÏdycky jsem tvrdo‰íjnû fiíkala, Ïe bych nikdy

Jaké pro vás bylo desetiletí s Nocí na Karl‰tejnû?
Dostala jsem se tehdy k roli Aleny pfies konkurz. Byla jsem teprve ãerstvû po ‰kole, mûla
za sebou sice uÏ role ve Zpívání v de‰ti a Divotvorném hrnci v Mahenovû divadle a roli Jeanie v muzikálu Hair v Bratislavû, ale nebyla
jsem nijak známá. Neãekala jsem proto, Ïe mi
dají v Praze pfiíleÏitost. Teì je to pro mû urãitû
role, kterou hraji nejdéle a pofiád moc ráda.
Alena vám vlastnû uÏ tehdy tak trochu pfiedznamenala role, ve kter˘ch se na jevi‰ti pfievlékáte za muÏe…
To je pravda, protoÏe potom jich bylo je‰tû
nûkolik: Veãer tfiíkrálov˘, PapeÏka, kluãiãím
typem je vlastnû i Eponina z BídníkÛ. Ale
spí‰ je to náhoda, Ïe se to tak se‰lo. Musím
ov‰em pfiiznat, Ïe je mi tahle poloha blízká,
cítím se v ní svobodnûji a míÀ svázaná. V pfievleku za muÏe mám totiÏ pocit, Ïe si mÛÏu dovolit daleko víc, neÏ jako Ïenská. MoÏná mi
vyhovuje, Ïe nemusím b˘t tzv. za krásnou
a Ïe se v pfievleku za muÏe víc schovám. Pamatuji si dodnes pfiedstavení, které jsem vidûla je‰tû na JAMU v rámci nûjakého
festivalu, kde Lucia GaÏiová hrála opravdu
muÏskou roli tak, Ïe jsem naprosto propadla
jejímu muÏskému kouzlu a její neskuteãnû
muÏské energii, a pfiitom umûla b˘t i nádhernou a svÛdnou Ïenou.
Kdybyste v Ïivotû byla muÏem, co byste udûlala jako první?
·la bych si do obchodu nakoupit obleãení!
Závidím chlapÛm jejich módu, hlavnû tu volnoãasovou, ta se mi líbí. KdyÏ vejdu do obchodu, pravidelnû zamífiím k jeansÛm, které
mû nadchnou, abych vzápûtí zjistila, Ïe jsou
23

Dokoran_cerven2014_Sestava 1 27.5.14 10:04 Stránka 24

V muzikálu Sliby chyby,
reÏie: Stanislav Slovák

jinou roli neÏ v Praze. Eli‰ku mám tak naposlouchanou od Moniky Absolonové a Katefiiny BroÏové, které se v ní alternují, Ïe je pro
mû tûÏké se od toho oprostit. Jednou jsem za
nû v této roli dokonce nouzovû narychlo zaskakovala.
Eli‰ku Pomofianskou mám spojenou s takov˘m noblesním typem Ïen. I ve filmu byla
pfiesnû takovou femme fatale Jana Brejchová. Já se vidím spí‰ jako ta potfie‰tûná
a akãní Alena, která lítá po nádvofií, takÏe
Eli‰ku beru jako v˘zvu, jak neb˘t jen krásná
a unylá. (smích)
Pomoct by vám v tom mûl i vá‰ manÏel, král
Karel IV., v podání Jaroslava Matûjky…
Právû na na‰e partnefiení s Jardou se tû‰ím
snad úplnû nejvíc! Bude to pro nás navíc poprvé, co se nûjak zásadnûji potkáme spoleãnû
na jevi‰ti. UÏ na první ãtené jsme se shodli,
Ïe Noc na Karl‰tejnû je pro âechy natolik

nechtûla za partnera herce, protoÏe souÏití
dvou hereck˘ch „eg“ mÛÏe b˘t nesnesitelné.
Teì se mi ale poprvé v Ïivotû stalo, Ïe Ïiji
s hercem, a funguje to.
TakÏe platí, Ïe nikdy nefiíkej nikdy…
Svatá pravda! Roli hraje urãitû i to, Ïe Va‰ek
je nejen herec, ale i sportovec. Má svoje nedivadelní zájmy a jeho Ïivotní priority se netoãí jen kolem herectví. Loni jel se sv˘mi
nejlep‰ími kamarády Tour de France na kolobûÏce, kde si sáhl na dno sv˘ch sil, ale
hlavnû si splnil svÛj velk˘ sen. MÛÏeme spolu
sdílet pracovní záÏitky, umíme si uÏívat spoleãného volna, umíme si dát vzájemnou svobodu a dÛvûru, a to je pro mû dÛleÏité.
Zkou‰ení Noci na Karl‰tejnû je je‰tû v plném
proudu, ale tu‰íte uÏ, jaká bude Eli‰ka Pomofianská ve va‰em podání?
To jsem sama zvûdavá. KaÏdopádnû pro mû
to bude hlavnû zmûna v tom, Ïe si zahraji
24
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jsem si v létû naplánovala ãtrnáctidenní
volno. Urãitû zajedu na chalupu v Beskydech.
A ráda bych se taky dostala alespoÀ na pár
dní k mofii, abych naãerpala energii do nové
sezóny.
Budete ji potfiebovat, protoÏe skoro hned po
prázdninách naskoãíte rovn˘ma nohama do
zkou‰ení muzikálu Mamma Mia, kter˘ se
bude hrát v Kongresovém centru Praha…
Z toho mám radost. Mamma Mia mû uchvátila uÏ jako film, kde byla v˘borná Meryl
Streep nebo Christine Baranski. Pamatuji si,
Ïe mû tenkrát hned blesklo hlavou, Ïe bychom tento muzikál mohli uvést v na‰em divadle a Alenka Antalová by mohla hrát
právû roli Donny ztvárnûnou Meryl Streep.
To jsem netu‰ila, Ïe se to takto naplní. Písniãky skupiny ABBA mám ráda, jde z nich
pozitivní energie, takÏe se nám ji snad podafií
pfienést i z jevi‰tû na diváky.
PlánÛ a pracovních nabídek máte pfied
sebou hodnû, nûkteré spojené i s Prahou. NeblíÏí se tedy vá‰ pfiesun do hlavního mûsta?
Pfiesuny mezi Brnem a Prahou k mé práci
patfií, stejnû tak i pro spoustu m˘ch kolegÛ,
ktefií v Praze toãí nebo hrají divadlo. Budu
teì v Praze víc, ale Ïádné definitivní zmûny
nebo odchody neplánuji. Nechávám vûcem
voln˘ prÛbûh. Uvidíme, co Ïivot pfiinese.

známá a vlastenecká hra, Ïe to mÛÏe místy aÏ
zavánût patosem. Ale jsem si jistá, Ïe právû
tomu nedá Jarda ‰anci.
Jste pfiipravená i na pfiípadnou improvizaci,
která je Matûjkovou oblíbenou disciplínou?
Myslím, Ïe na Jardu se nelze pfiipravit, a na
to se právû tû‰ím. Bude to urãitû velká ‰kola.
(smích)
Poprvé se potkáte i s Igorem Ondfiíãkem
jako reÏisérem…
To ano, ale uÏ jsme spolupracovali tfieba na
Kfiídlech, které reÏíroval. Igor je peãliv˘, má
smysl pro humor a umí s lidmi komunikovat,
coÏ je pro mû dÛleÏité. A celé obsazení je fajn
parta lidí, takÏe se tû‰ím, Ïe to bude pohodová práce.
A do tfietice vás ãeká je‰tû jedno poprvé:
úãinkování na Biskupském dvofie.
V‰echny na‰e pfiedchozí inscenace mû tam
zatím míjely. Hraní pod ‰ir˘m nebem má
velké kouzlo. S praÏskou verzí jsme mnoho
repríz odehráli také venku, v sídle Ministerstva kultury, na nádvofií Nosticova paláce. To
bylo je‰tû v dobû, kdy byl ministrem Pavel
Dostál a nechal nás tam pfies léto hostovat.
Bude tedy va‰e leto‰ní léto poprvé takové
napÛl pracovní?
Spí‰ bude skoro celé pracovní, protoÏe uÏ od
kvûtna zaãínám toãit televizní seriál. Zatím
o tom nemÛÏu nic moc bliÏ‰ího prozradit.
Jenom to, Ïe jde o divácky úspû‰n˘ seriál,
kter˘ uÏ dlouhou dobu v televizi bûÏí, a teì
do dûje vstoupí nová skupina postav. Ale uÏ

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

S rodinou na pfiedávání Cen Thálie
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naPsali O nÁs
POLÍVKÒV ÎID ·AJLOK NA·EL
MOUDROU KRATOCHVÍLI
V brnûnské inscenaci Benátsk˘ kupec exceluje „na velkém plátnû“ Bolek Polívka. DÛvodÛ ke zhlédnutí slavné Shakespearovy hry
je ale mnohem víc.
Shakespearova slavná hra o Ïidovském lichváfii ·ajlokovi se v Brnû promûnila v okázalou (nikoliv povrchní) podívanou velkoformátového stfiihu. Lze ji doporuãit z mnoha
dÛvodÛ. Divák si v Benátském kupci uÏije
efektní scénu, krásné kost˘my, aÏ filmovû burácející scénickou muziku a pfiedev‰ím
mnoho hereck˘ch v˘konÛ, kter˘m dominují
kreace Bolka Polívky v hlavní roli a Svetlany
Janotové coby krásné a moudré Porcie.
Inscenace Stanislava Mo‰i v‰ak není jen zábavou lahodící oku, uchu a bránici, reÏisér divákÛm strukturuje a rozkr˘vá ShakespearÛv
svût mnoha nejednoznaãností ãi znepokojiv˘ch otázek, k nimÏ moÏná ani neexistují
jasné odpovûdi. Benátsk˘ kupec je tentokrát
pfiíjemnou kratochvílí (uÏ jen to by nebylo
málo), ale lze ho místy ãíst i jako moudr˘ komentáfi o na‰ich Ïivotech prostoupen˘ch
nejen láskou, ale i nesná‰enlivostí, bigotností,
xenofobií a zatvrzelostí nejrÛznûj‰ího druhu.
Chladné Benátky
Není potfieba pfiipomínat dûj hry s v˘mluvn˘m originálním podtitulem z prvního
kvartového vydání roku 1600, kter˘ zní: Pfiev˘born˘ pfiíbûh Kupce benátského, v nûmÏ
nad pomy‰lení krut˘ Îid Shylock fieãenému
Kupci vyfiízne libru masa z tûla a Porcie je získána volbou tfií skfiínûk.
MoÏná v‰ak bude dÛleÏité zmínit, Ïe pohled
na tuto (u nacistické elity velmi populární)
hru uÏ navÏdy zmûnil holocaust. A také dnes,
kdy jsme dennû svûdkem netolerance k jinakosti nejrÛznûj‰ího druhu, se dá Kupec benátsk˘ vnímat a vykládat v‰elijak. A lakotn˘
a zl˘ Shylock, kter˘ dÛslednû trvá na dodrÏení podmínek smlouvy, a tedy na onom
kusu masa z dluÏníkova tûla, mÛÏe mít v optice dne‰ka zcela neãekané kontury.
Mo‰ova inscenace v‰ak (také díky skvûlé scé-

nografii) akcentuje jakési odcizení zobrazovaného svûta. Nûmeck˘ scénograf Christoph
Weyers stvofiil tyto Benátky z chladnû pÛsobících materiálÛ. Sevfiel je ze tfií stran velk˘mi
okny v hliníkov˘ch rámech. Tato aréna obepíná benátsk˘ kanál. Z chladného kovu je
i most pfies nûj a pod ním skuteãná vodní plocha, v níÏ jsou rozmístûny malé pontony,
které musejí herci rÛznû pfiekraãovat. Tfiepotavá vodní hladina se pÛsobivû odráÏí na cel˘
zadní horizont a nebarevná scéna dává vyniknout skvûl˘m kost˘mÛm Andrey Kuãerové,
která si hraje s renesanãními stfiihy a syt˘mi
barvami jednotliv˘ch figur.
Pfiítomná voda (je jí cel˘ch deset kubíkÛ)
nemá jen efekt zrcadla neustále odráÏejícího
ve‰keré dûní. Divák hned od poãátku zjistí,
Ïe se jedná o velmi mûlké jezírko (dají se
z nûj tfieba lehce vylovit mince). O to vût‰í
‰ok zaÏije, kdyÏ pod vodní hladinu kompletnû
zajede nucenû a poníÏenû kfitûn˘ ·ajlok.
26
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Nejde jen o úÏas a moment pfiekvapení, ale
jedná se o jeden z nejsilnûj‰ích momentÛ Mo‰ovy inscenace.
Dominantní Polívka
Tfiíhodinov˘ veãer se obratnû proplétá mezi
lidovou komikou (tady reprezentovanou
dvojicí sluhÛ), vzne‰eností moudré pohádky
(volení nápadníkÛ u Porcie), tragick˘mi tóny
(soud nad ·ajlokem) a je‰tû si najde ãas na lyrická kfiehká místa (ne‰krtnuté vsuvky
o kráse hudby).
Právû místy aÏ filmovû, ze‰iroka symfonicky
znûjící muzika Zdenka Merty patfií také
k pfiednostem této ãinoherní inscenace, které
kupodivu neubliÏuje rozlehlé jevi‰tû muzikálové scény a mluva hercÛ na mikroporty.
Divák si o to více vychutná neornamentální,
vûcn˘ pfieklad Jifiího Joska.
Mo‰ova inscenace pfiedev‰ím v‰ak nabízí
fiadu solidních i nadstandardních hereck˘ch
v˘konÛ. V‰emu dominuje Bolek Polívka, ne
ov‰em jako oãekávaná hvûzda z plakátu k inscenaci. Jeho ·ajlok je pfiesn˘ právû v tiché
vnitfiní umínûnosti.
Polívka tady není figurkou, od níÏ se automaticky ãeká pfiíval energie a pár ‰pílcÛ navrch.
Jeho uváÏlivû civilní pfiístup k roli mu umoÏÀuje hrát nepfiepjatû a vychází mu plastick˘
portrét muÏe, kter˘ není jen prohnan˘

vydûraã nebo v protipólu pouze ubohá obûÈ
ma‰inérie kolem. PolívkÛv ·ajlok je pozoruhodnou hereckou studií velké Shakespearovy
figury a stejnû pádn˘m dÛvodem, proã tuto
inscenaci vidût.
Diváckou rozko‰ pfiítomn˘m zpÛsobí i dal‰í
v˘kony. Svetlana Janotová je energická nevûsta, milenka i advokátka v muÏském pfiestrojení, má herecké charisma, které naplno
pr˘‰tí do publika. Za Janotovou nezaostává
Andrea Bfiezinová jako ·ajlokova dcera Jessika, která jí dala místy komické a pÛsobivé
kontury prohnaného vyãÛraného spratka.
Komediální kvality roubované nakaÏlivou
hereckou vitalitou stvrdil Michal Isteník
v roli Îidova sluhy.
Mo‰a díky spolupracovníkÛm a hereckému
ansámblu stvofiil obrazovû velkou a sdûlením
silnou inscenaci plnou paradoxÛ a zrcadlení.
Vnitfiní fazety celého v˘sledku odráÏejí do
publika protiklady a sarkasmus Shakespearovy geniální hry. A v brnûnském Benátském kupci se tak pod rÛzn˘mi diváck˘mi
úhly pohledu mÛÏete sami sebe ptát, kdo má
pravdu a kdo právo koho, jak a za co soudit
nebo milovat.
Lubo‰ Mareãek,
www.magazin.aktualne.cz, 24. 4. 2014
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o v‰ech kvalitách staãím zmínit. Mo‰a nijak
neuspûchává tempo. Dialogy nechává plynout ve v‰ech liniích mistrova vypravování
zvolna a rozváÏnû, o to v‰ak rozhodnûji, naléhavûji.
Pro linku ústfiední – spor o libru masa z tûla
benátského kupce Antonia (Petr ·tûpán)
jako jistiny za pÛjãku od bohatého Îida ·ajloka v pfiípadû, Ïe ji v urãeném termínu nebude moci splatit – se do divadla v Lidické
ulici do své tfietí inscenace vrátil Boleslav Polívka.
Bude to urãitû od sobotní premiéry aÏ do derniéry nejvût‰í akvizice. Polívka hrál Shylocka
v Hilského (a Feldekovû) pfiekladu a v reÏii
Romana Poláka uÏ na hradních Letních shakespearovsk˘ch slavnostech, které zavítaly
v roce 2005 i na ol‰anskou farmu, je‰tû Bolkovu. Jeho nov˘ ·ajlok ho ale jedineãn˘m
zpÛsobem pfiekonává, vãetnû ãásti Îidova
trestu za nenávist – vynuceného kfitu, v Brnû
na zpÛsob ponofiení celého tûla do vody.
Vodní ulice a laguna vãetnû mostu Rialto
pfies Canal Grande je dominantou znamenitû
náznakové scény Christopha Weyerse. Zrcadlí se ve vodû lidé i jejich osudy. Velkorysé,
nákladné, invenãní, pro velk˘ inscenaãní formát na Hudební scénû podle toho tvarovû
dokonalé, se scénou pfiíkladnû ladící jsou
jako vÏdy kost˘my Andrey Kuãerové.
O Polívkovû v˘konu daly by se skládat ódy,
a jenom kdo pamatuje jeho Mageriho v Baladû pro banditu, na‰tûstí V. Sísem na filmov˘
pás zaznamenané, ví, Ïe je to jeho Îid aÏ
druh˘. Nejenom proto není jeho postava v inscenaci dominantní. Tou je bohatá dûdiãka
z Belmontu Porcie suverénky brnûnské scény
Svetlany Janotové; v roli moÏná nejemancipovanûj‰í, nejodu‰evnûlej‰í a nejchytfiej‰í
Ïeny rozsáhlého Shakespearova díla. V˘kon
dokonal˘, suverénní!
Nejlep‰í nakonec
Jednu kvalitu jsem si nechal nakonec: hudbu
Zdenka Merty. Kompaktní celek nadbíhající
stfiihovému charakteru inscenace. Místy sladkou Venezii evokující, jindy exponované
osudy doprovázející, celek filmu pfiibliÏující.
Klobouk dolÛ pfied tou v‰í suverenitou!
Jifií P. KfiíÏ,
Právo, 9. 4. 2014

POLÍVKA SE VRACÍ JAKO ZLOBN¯
·AJLOK
Je‰tû nebylo u nás docenûno, Ïe v jedné chvíli
hned dva jedineãné pfiekladatele, ktefií dílo
Williama Shakespeara staví i nad matefi‰tinu
autora, má toho ãasu v Evropû jen âesko:
Martina Hilského a Jifiího Joska. Benátského
kupce toho druhého mohou si vychutnávat
v nové inscenaci Stanislava Mo‰i diváci brnûnského Mûstského divadla.
ReÏisér a principál MdB je si Joskovy kvality
náleÏitû vûdom a s dramaturgem Jifiím Závi‰em ponechali v tfiíhodinovém pfiíbûhu i repliky a monology, které se v na‰í uspûchané
dobû jindy vyhazují. Nudit vás ale produkce,
kterou pro její velkorysou zdobnost umístili
v Brnû do velkého sálu Hudební scény, urãitû
nebude. Ani nevím, jestli se v recenzní glose
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haného nepfiízní lidí i osudu, kter˘ svou
touhu po pomstû pfiehnal. To je v‰eobecná
lidská vlastnost, nejen Ïidovská, a ze hry jsem
si vzal jiné ponauãení. Více neÏli Ïidovsk˘ch
nebo jin˘ch lichváfiÛ je nutno mít se na pozoru pfied prohnan˘mi advokáty, ktefií dokáÏou pfiekroutit jakékoliv zákony ke svému
prospûchu, jak to ostatnû dokládá i na‰e soudobá právní praxe, nejen ta ze Shakespearovy doby. A také si myslím, Ïe Boleslav
Polívka by mûl dostat podobn˘ch pfiíleÏitostí
více, aby nás pfiimûl osvûÏit si klasick˘ divadelní repertoár o novou dimenzi, o nové pojetí. ZaslouÏí si to nejen on, nejen Mûstské
divadlo Brno, ale i my, publikum.
Vratislav Mlãoch,
www.babocka.wram.cz, 7. 4. 2014

BOLEK POLÍVKA P¤ITÁHL
CELÉ BRNO
KdyÏ Stanislav Mo‰a, fieditel a reÏisér Mûstského divadla Brno, pfiizval Bolka Polívku do
svého divadla a obsadil ho do role Îida ·ajloka (Shylocka) v Shakespearovû Benátském
kupci, udûlal to nejlep‰í nejen pro tuto inscenaci, ale i pro svoje divadlo. A ostatnû i pro
Boleslava Polívku, kter˘ dostal pfiíleÏitost
ukázat, Ïe staãí i na nav˘sost tragické a charakterní role, nejen na klauny s ãerven˘m
nosem na gumu. A nejen Ïe na takovou roli
staãí, Ïe ji dokáÏe zahrát, co zahrát, proÏít na
v˘teãnou. Bolku Polívkovi vûfiíte kaÏdou repliku, kaÏdé slovo, kaÏdé gesto, kaÏd˘ pohled, on tu roli nehraje, on ji doslova Ïije.
Ale není to jen jeho v˘kon, co je na této inscenaci pozoruhodné. Scéna Christopha
Weyerse je soudobá, velmi chladná, kov, sklo
a voda, coÏ evokuje Benátky, a kost˘my Andrey Kuãerové do toho zapadají, do alÏbûtinské doby mají velice daleko, stejnû jako do
pfiítomnosti, je to nûkde mimo ãas a prostor.
Já osobnû chápu hru jako pfiíbûh ãlovûka, stí-

BENÁTSK¯ KUPEC ANEB KDYÎ POLÍVKA ZÁ¤Í…
Historické kost˘my Andrey Kuãerové pfiivádûjí diváka do Shakespearovy doby a scéna
Christopha Weyerse zase do ulic Benátek.
Weyers si se scénou doslova vyhrál, protoÏe

Pokraãování na str. 32
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tato divadelníky oblíbená profesní akce dostateãnou publicitu – vãetnû pfiímého televizního
pfienosu ze „zlaté kapliãky“, kter˘ 29. bfiezna
t. r. uÏ podeváté moderoval plzeÀsk˘ herec
a dramatik Antonín Procházka (v MdB nedávno úspû‰nû nastudoval rozvernou komedii
Jaroslava Vostrého Tfii v tom). Jen pro úplnost
tedy pfiipomeÀme, Ïe v ‰ir‰ích nominacích se
mezi osmi umûlci z Brna díky sv˘m muzikálov˘m rolím zaslouÏenû objevili také Svetlana
Janotová a Ale‰ Slanina. V koneãn˘ch v˘sledcích se v‰ak pfiedchozí sukcesy Du‰ana Vitázka a Hany Holi‰ové nezopakovaly.
MdB se zato opût mimofiádnû dafiilo ve sféfie
virtuálního náv‰tûvnického ohlasu. JiÏ mûsíc
pfied vyhlá‰ením Cen Thálie figurovala jména
umûlcÛ a inscenací MdB v jubilejním 10. roãníku ankety internetového portálu i-divadlo.cz
(hlasovat mohli diváci celé republiky v desítce
kategorií) na témûfi ‰edesáti (!) „pfiíãkách“. Na
tûch pfiedních se jako tfietí nejv˘raznûj‰í „Divadelní osobnost“ u nás ocitl reÏisér a fieditel
MdB Stanislav Mo‰a, coby jedenáct˘ pak
herec, reÏisér a souborov˘ ‰éf Petr Gazdík,
pfiiãemÏ tu padla i jména Hany Holi‰ové, Du‰ana Vitázka, Svetlany Janotové a ZdeÀka Junáka. V kategorii „Nejlep‰í inscenace“ vyniklo
na 2. místû Mo‰ovo nastudování muzikálu
Flashdance (a porÛznu zabodovalo dokonce
dal‰ích devût titulÛ z Lidické!). Vítûzkou mezi
hereãkami se stala za postavu Alexandry
Owensové Svetlana Janotová, bez pov‰imnutí
nezÛstaly ani v˘kony Ivany VaÀkové, Andrey
Bfiezinové, Aleny Antalové, Hany Holi‰ové,
Lucie Zedníãkové, Radky Coufalové, Johany
Gazdíkové, Viktórie Matu‰ovové a Zdeny
Herfortové. V pánské kategorii zaujal pátou
pfiíãku Vojtûch Blahuta v úloze autistického
chlapce Christophera z Tycova pojetí Haddonova a Stephensova Podivného pfiípadu se
psem; za ním následovali Luká‰ Janota, Ale‰
Slanina, Michal Isteník, Martin Havelka, Jan
Mazák, Du‰an Vitázek a dal‰í. V kategorii
„Jin˘ umûleck˘ poãin“ si nejlépe vedli na tfietím místû tvÛrci pohybové sloÏky Flashdance
Igor Barberiç a Aneta Majerová, pfiipomenuti
byli rovnûÏ jiní choreografové a scénografové
MdB. Stejnû jako loni zvolili pak spokojení
fandové MdB nejoblíbenûj‰ím divadlem âR.
V odborn˘ch kruzích si získaly prestiÏní postavení Ceny Alfréda Radoka (ze v‰ech divadel-

KDE LIDICKÁ BODOVALA
Závûr sezóny b˘vá vhodnou pfiíleÏitostí k pravidelnému rekapitulujícímu ohlédnutí. PfiipomeÀme si tedy v sumarizující struãnosti, jak si
pohledem nûkolika celostátních bilancí vedly
právû obû scény tfiísouborového Mûstského
divadla Brno.
Jako obvykle byla poãátkem leto‰ního roku
nejpohotovûj‰í anketa ãtrnáctideníku Divadelní noviny (DN), soustavnû otiskující rovnûÏ
Ïánrovû diferencovan˘ „hvûzdiãkov˘“ Kritick˘ Ïebfiíãek vybran˘ch premiér ze v‰ech
profesionálních divadel âR. Do jejího jiÏ 21.
roãníku pfiispûlo 118 zasvûcen˘ch úãastníkÛ,
hlavnû kritikÛ, publicistÛ a teatrologÛ (vãetnû
tûch brnûnsk˘ch), ktefií své tipy vût‰inou zdÛvodnili struãnou charakteristikou. Kritériem
pro ocenûní „Inscenace roku 2013“ byl kromû
vymezené doby vzniku rovnûÏ její ‰iroce pojíman˘ ãesk˘ pÛvod. Odpovûdi zmínily ve znaãném typologickém rozptylu 76 inscenací z 64
souborÛ, jako obvykle pfieváÏnû praÏsk˘ch. To
je chronicky dáno skuteãností, Ïe mnozí respondenti dokázali sledovat pfieváÏnû jen
pfiedstavení hlavního mûsta nebo nanejv˘‰
je‰tû ta festivalová. V nev˘hodû jsou tedy tituly hrané „mimo centrum“, ménû reprízované nebo premiérované aÏ na sklonku
pfiíslu‰ného roku. Pfiesto v‰ak tentokrát – poprvé za celou dobu trvání této ankety – zvítûzila inscenace ostravská – tragikomedie
Ludmily Ulické Ruská zavafienina v reÏii
Ivana Rajmonta j. h. na Komorní scénû Aréna.
Na druhé místo mezi mûsty se prosadila moravská metropole, kdyÏ v‰echny zdej‰í ansámbly pospolu zaujaly premiérami ãtrnácti.
MdB k tomu pfiispûlo dvûma hlasy – nikoli
jako obvykle sv˘mi muzikály, n˘brÏ Walserov˘m dramaturgicky objevn˘m V‰emocn˘m
panem Krottem v reÏii hostující Hany Bure‰ové. Stojí tu napfi.: „expresivní reÏie a v˘teãné
v˘kony hercÛ, pfiedev‰ím Jana Mazáka v titulní roli“ nebo „nevídanû skvûlá groteskní inscenace od zaãátku aÏ do konce“.
V˘roãní Ceny Thálie 2013, které ve ãtyfiech
soutûÏních kategoriích (doprovázen˘ch je‰tû
dal‰ími uznáními) s pfiedstihem vyhla‰uje
a prostfiednictvím komisí dvoustupÀov˘m zpÛsobem vybírá Herecká asociace v ãele s prezidentem Jifiím Hromadou, znají okruh
kandidátÛ daleko dfiíve. I ve 21. roãníku mûla
30
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vitelky Alexandry Owensové. Ocitujme z charakteristik její kreace: „Suverénní, fascinující
v˘kon v taneãnû, pûvecky i herecky nároãném
ãísle svûtového muzikálu. Janotová je na ãeském muzikálovém nebi v této chvíli nedostiÏn˘m fenoménem“; „mimofiádnû nároãn˘,
cizelovan˘ a pfiesvûdãiv˘ v˘kon“; „po v‰ech
stránkách komplexní v˘kon na poli Ïánru,
kter˘ v obecném povûdomí ztratil kredit“.
Ojedinûlé respondenty zde zaujaly Alena Antalová v postavû Judy a Lucie Zedníãková
jako Mafalda. V kategorii muÏské se osamocenû prosadili Vojtûch Blahuta (Christopher),
Martin Havelka (Hendrik Höfgen z Mannova
a Kracikova Mefista), nûkdej‰í „talent roku
2011“ Michal Isteník (WalserÛv Ludvík)
a Du‰an Vitázek coby Rambajz-tágo z Mo‰ova
nastudování muzikálu Koãky, zároveÀ vítûze
divácké ankety Kfiídla. V oddíle „Divadlo
roku 2013“ preferovali MdB tfii respondenti,
neboÈ „dlouholeté úspû‰né fieditelování ostfiíleného ‚principála‘ a reÏiséra Stanislava Mo‰i
se trvale promítá do dobr˘ch kum‰t˘fisk˘ch
i ekonomick˘ch v˘sledkÛ na nûkolika ‚frontách‘“. V kolonce „Nejlep‰í poprvé uvedená
ãeská hra roku 2013“ nechybí letní plenérov˘
opus z Biskupského dvora Cyril a Metodûj triumvirátu reÏiséra Stanislava Slováka, dramaturga Jana ·otkovského a herce Petra
·tûpána. V kategorii „Scénografie roku“ potkáme jméno Zuzany ·tefunkové Rusínové
(kost˘my pro V‰emocného pana Krotta) a Jaroslava Milfajta, ov‰em za scénografick˘ podíl
na jednom z titulÛ praÏského Divadla
v Dlouhé. Herec Luká‰ Janota se vãlenil mezi
skladatele „Hudby roku“ jako autor této
sloÏky u Podivného pfiípadu se psem. Dobrou
ostruhou do dal‰í kariéry mÛÏe b˘t umístûní
v kategorii „Talent roku“, kde z MdB nyní figurují Vojtûch Blahuta, Svetlana Janotová
a Du‰an Vitázek.
Jak z tohoto snad ne pfiíli‰ suchopárného pfiehledu pfiedev‰ím odborn˘ch anket celostátního rozmûru vypl˘vá, mohlo se také
v uplynulém roce Mûstské divadlo Brno pochlubit – kromû stabilní divácké pfiíznû a pravideln˘ch zahraniãních „spanil˘ch jízd“ –
nejedním, fundovan˘m názorem podloÏen˘m
a oficiálnû deklarovan˘m, úspûchem.

ních ocenûní v âR nejstar‰í), jejichÏ leto‰ní
udílení bylo organizátory zprvu zpochybnûno.
Jejich 22. roãník pofiádala spolu s pfiíslu‰n˘m
Nadaãním fondem revue Svût a divadlo
(SAD), která podrobné v˘sledky publikovala
ve svém leto‰ním 1. ãísle. Vyhlá‰ení a pfiedávání cen probûhlo 8. bfiezna t. r. tentokrát
v praÏském Studiu HrdinÛ a jejich nekonvenãní podoba formou diskusí ve tfiech debatních okruzích (záznam vysílala âT art 24.
bfiezna) vzbudila protichÛdnou odezvu. ·ir‰í
nominace byly jako obvykle známy pfiedem.
Porota vyhodnotila samostatnou autorskou
soutûÏ o nejlep‰í ãeskou a slovenskou dramatickou novinku. Neanonymní reprezentativní
ankety se zúãastnilo 78 systematicky pí‰ících
kritikÛ (opût vãetnû nûkolika málo jihomoravsk˘ch), pfiiãemÏ „limitující faktory“ jejich zábûru, znev˘hodÀující pozoruhodné artefakty
mimopraÏské, neli‰ily se pfiíli‰ od zmínûného
dotazování DN.
Tipování 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 rozsáhlého 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 a jiÏní Moravy vÛbec, resp.
brnûnsk˘ch tvÛrcÛ hostujících v souborech jin˘ch mûst nebo b˘val˘ch ãlenÛ MdB. Vût‰ina
„zlat˘ch medailí“ zÛstala (stejnû jako loni
a pfiedloni) v Praze. V hlavní kategorii „Nejlep‰í inscenace roku 2013“ pfiipomnûly se vÏdy
dvûma hlasy inscenace jiÏ zmínûné díky internetové popularitû – HaddonÛv a StephensÛv
Podivn˘ pfiípad se psem (reÏie Mikolá‰ Tyc)
a muzikál Flashdance (reÏie Stanislav Mo‰a),
jedním hlasem pak WalserÛv V‰emocn˘ pan
Krott v pojetí Hany Bure‰ové. Nejv˘raznûji se
MdB zviditelnilo v kategorii „Îensk˘ hereck˘
v˘kon roku“, a to zásluhou 3. místa „‰estihlasé“ Svetlany Janotové (ostatnû téÏ vítûzky
posledních Kfiídel) jakoÏto vynikající pfiedsta-

Vít Závodsk˘
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Pokraãování ze str. 29

Není tomu ale tak. Strhující PolívkÛv v˘kon
sice zÛstává stoprocentnû bez poskvrny, ale
zaujmou i jiní. Za zmínku stojí tfieba Michal
Isteník ztvárÀující ·ajlokova sluhu Lancelota
Gobba. Isteník v komice svojí postavy uvolnûnû baví diváka a vûfiím, Ïe svojí nenuceností pfiedvádí, Ïe komické role mu doslova
sedí jako ulité. Z Ïensk˘ch postav zaujme
chytrá Porcie v osobitém podání Svetlany Janotové, která svûÏe a uvûfiitelnû zahraje Porcii jako pÛvabnou mladou ‰lechtiãnu a stejnû
tak dobfie i jako dívku v muÏském pfiestrojení
za uãeného doktora.
Aã název inscenace nese název po benátském
obchodníkovi, je toto pojmenování mírnû zavádûjící. Hlavní postavou zde není Antonio
jako benátsk˘ kupec, ale Îid ·ajlok, kter˘ si
paradoxnû ve hfie utrhne asi jen tfietinu hracího ãasu. Benátsk˘ kupec je koncipován jako
romantická komedie, pfiesto v‰ak otevírá více
otázek, neÏ by se mohlo na první pohled zdát.
Milostn˘ prvek zde sice hraje v˘znamnou
roli, ale nemÛÏeme jej vnímat pouze v klasickém kontextu romantického milostného pfiíbûhu. Shakespeare se daleko více soustfiedí
na sloÏitûj‰í problematiku mezilidsk˘ch
vztahÛ a pfiitom nadãasovû a mistrnû rozehrává psychologickou hru postav, a klidnû
nechá diváka v nejistotû. Jedná se o antisemitskou skicu spoleãnosti, nebo vypovídá
o staré pravdû, Ïe zlo a nenávist plodí to
samé? Nastavuje nám Shakespeare zrcadlo
netolerance a nepochopení odli‰ností? ZáleÏí
na kaÏdém z nás, jak pfiíbûhu porozumí a co
si z nûj odnese.
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.sk, 15. 4. 2014

prostfiedí benátského námûstí ponofiil do skuteãné stojaté vody. Herci se tak pohybují po
chodníãcích, které obklopuje voda. A samozfiejmû se nabízí i moÏnost, Ïe ve vodû pfiece
jen nûkdo skonãí, coÏ udrÏuje napûtí u divákÛ. Zbyl˘ materiál tvofií kov, plast a sklo,
které pomáhají dramaticky vyhrotit chladné
a místy aÏ citovû oplo‰tûné jednání nûkter˘ch
postav. SvÛj úkol scénograf Weyers splnil na
v˘teãnou.
Dobfie s rozpoloÏením inscenace pracuje také
hudba Zdenka Merty, která v pfiíbûhu
vhodnû rozehrává emocionální pnutí mezi
postavami. Jako vydafienou vsuvku hodnotím
Ïivé vystoupení kvarteta smyãcov˘ch muzikantÛ v milostné scénû Lorenza a Jessiky.
Bolek Polívka zúroãil svoje umûní z témûfi
deset let staré verze ·ajloka z Polákova
Kupce benátského a zatrpklého lakotného Ïidovského lichváfie servíruje s noblesou. Jeho
·ajlok dovede s lehkostí pfieskakovat od hr-

SVùT V POHLEDU
MLADÉHO AUTISTY
Rok po svûtové lond˘nské premiéfie uvedlo
Mûstské divadlo Brno hru „holmesovského“
názvu Podivn˘ pfiípad se psem. Prozaick˘
bestseller (2003) Marka Haddona podobnû
úspû‰nû roku 2012 zdramatizoval autorÛv
pfiítel, pfiedstavitel britské „cool“ linie Simon
Stephens, a text pohotovû pfieloÏil Jifií Josek.
Pfiíbûh patnáctiletého Christophera s tzv.
Aspergerov˘m syndromem, ztûÏujícím postiÏenému s bohat˘m vnitfiním Ïivotem bûÏnou

dého boháãe do role zlomeného ãlovûka
nebo tfieba urputného a nezlomného „boha
pomsty“. Tuto grácii si udrÏuje Polívka po
celou dobu hry a ze svého nasazení nesleví
pfii svém hereckém ztvárnûní stejnû jako nesmlouvav˘ ·ajlok ve svém rozhodnutí vyfiíznout libru masa z tûla nenávidûného
kfiesÈana. SvûÏí a pfiesvûdãiv˘ – to je Bolek
Polívka jako ·ajlok.
Mohlo by se zdát, Ïe hfie dominuje pouze on.
32
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnější herečka sezóny
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K¤ÍDLA 2013/2014

Americk˘ spisovatel Simon Mawer, kter˘ do sv˘ch knih MendelÛv trpaslík a Sklenûn˘ pokoj zakomponoval reálie Brna, se na Moravu vrací rád.
V rozhovoru fiíká:
MYSLÍM, ÎE DCERA TUGENDHATOV¯CH NA VILU ÎÁRLÍ
Simon Mawer chtûl b˘t spisovatel uÏ jako kluk. Vyprávûl kamarádÛm pfiíbûhy a miloval knihy. Nakonec se rozhodl vystudovat zoologii a zaãal pracovat jako uãitel biologie. Touha psát ho v‰ak neopustila. Teprve
v devûtatfiiceti letech vydal svÛj první román a kniha získala McKitterickovu cenu v kategorii britsk˘ch prvotin. Následovaly nové a nové tituly.
Z mnoh˘ch se staly bestsellery a Mawer je pfiedevãírem osobnû pfiedstavil
i v Brnû. „I kdyÏ jsem zaãal psát celkem pozdû, vÏdycky jsem to chtûl
dûlat,“ fiíká Mawer, kter˘ mimo jiné stále pfiedná‰í biologii.
V âeské republice a pfiedev‰ím v Brnû jste uÏ ponûkolikáté. Pfii jaké pfiíleÏitosti je to tentokrát?
Pfiedná‰el jsem ve Zlínû o svém psaní i o tom, jak je literatura propojená
s cestováním a poznáváním konkrétních míst. Náv‰tûvu jsem spojil také
s cestou do Prahy, kde jsem se úãastnil jednání o moÏném vzniku filmu
MendelÛv trpaslík. V Brnû jsem mûl autogramiádu a setkal jsem se s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou. Naskytla se totiÏ moÏnost zdramatizovat mÛj
román Sklenûn˘ pokoj a uvést ho v Mûstském divadle Brno. UvaÏoval
jsem o tom uÏ dfiív, bylo by to úÏasné.
Markéta Stulírová, Brnûnsk˘ deník, 19. 4. 2014

Nejpopulárnější herec sezóny

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
T. Hedley, R. Cary, R. Roth / FLASHDANCE
Martin Walser / VŠEMOCNÝ PAN KROTT
Mark Haddon, Simon Stephens / PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Ray Cooney, John Chapman / DVOJITÁ REZERVACE
Mel Brooks, Thomas Meehan / MLADÝ FRANKENSTEIN
Anton Pavlovič Čechov / STRÝČEK VÁŇA
B. Bacharach, N. Simon, H. David / SLIBY CHYBY

sociální komunikaci i emoãní kontakt s malomûstsk˘m okolím, odstartuje
nález sousedãina ubitého psa. Mladíkovo úporné tragikomické detektivní
pátrání postupnû odhaluje nejen pachatele, ale hlavnû temné stránky
v naru‰eném vztahu jeho nepfiíli‰ vûrohodnû vylíãen˘ch, v partnerské
i v˘chovné rovinû selhávajících rodiãÛ (Igor Ondfiíãek, Alena Antalová);
dûj pfiechází do labyrintu hlavního mûsta a po darovaném ‰tûÀátku happyendovû vyústí na speciální ‰kole v excelentní maturitu z jeho oblíbené
matematiky. Hry o ‰edesáti obrazech se v Mûstském divadle coby debutant ujal mlad˘ reÏisér Mikolá‰ Tyc, jiÏ inscenátor dvou titulÛ v brnûnském Buranteatru. Na v˘stiÏnû geometrizující scénû Karla âapka s rÛznû
prosvûcovan˘mi krychlemi a projekcí si dobfie poradil se sloÏitou strukturou pfiedlohy. V ní se sviÏnû hrané v˘jevy stfiídají s pasáÏemi mladíkov˘ch deníkÛ, ãten˘ch jeho empatickou uãitelkou Siobhan (Hana
Holi‰ová). O dal‰í bezmála tfii desítky figur se dûlí pûtice interpretÛ v kost˘mních náznacích (Barbara Wojtkowiak). Nebezpeãí melodramatického
sentimentu ãelí dvojdílné nastudování jak uplatnûním humorn˘ch momentÛ, tak zejména prÛbûÏn˘m jevi‰tním zcizováním postav a situací.
Osou dobfie vygradovaného, diváky vstfiícnû pfiijímaného veãera je mimofiádná kreace typovû vhodnû obsazeného Vojtûcha Blahuty (nûkdej‰ího Alana Stranga ze zdej‰ího âernínova pojetí Shafferova Equa).
S odpovídající chlapeckou vizáÏí i opravdovostí soustfiedûnû a citlivû, bez
prvoplánovité popisnosti vystihl nejen vnûj‰í projevy Christopherovy diagnózy, n˘brÏ pfiedev‰ím my‰lenkové a pocitové pochody talentovaného
teenagera, nuceného neustále konfrontovat svÛj nitern˘ vesmír se „zákulisím“ vlastní rodiny a kaÏdodenními „nástrahami“ obãanského svûta,
kter˘ tak ozvlá‰tnûnû vnímáme právû jeho oãima.
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 22. 4. 2014

William Shakespeare / BENÁTSKÝ KUPEC
V. Patejdl, I. Hubač, E. Krečmar, M. Hrdinka / DON JUAN!
K. Svoboda, Z. Podskalský, J. Štaidl, E. Krečmar / NOC NA KARLŠTEJNĚ
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Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2014

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz
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Jméno:
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Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

cyril a metoděj aneb dobrodružství písma
Hrajeme 27. a 28. ãervna 2014
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představení
pod širým nebem

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

baron trenck

Hrajeme 3. a 4. ãervence 2014
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PřiPravujeme

nOc na karlŠtejně
K. Svoboda, Z. Podskalsk˘, J. ·tajdl, E. Kreãmar
ského, kter˘ témûfi zachoval pÛvodní Vrchlického pfiíbûh a doplnil jej o nesmrtelné písnû
s hudbou Karla Svobody.
Stejnojmenná hudební komedie je jistû souãástí
zlatého fondu ãeské kinematografie i díky hvûzdnému obsazení, které dodnes pravidelnû láká diváky k televizním obrazovkám. Jana Brejchová
a Vlastimil Brodsk˘ v rolích královského páru
jsou s Nocí na Karl‰tejnû neodmyslitelnû spojeni,
stejnû jako Jaroslav Hanzlík a Daniela Koláfiová
v rolích roztomile pobláznûn˘ch milencÛ Pe‰ka
a Aleny. Pro Jaroslava Marvana, pfiedstavitele
purkrabího Je‰ka, byl snímek poslední filmovou
rolí pfied smrtí, na natáãení se dokonce nechával
vozit z nemocnice. Tuto roli mûl pÛvodnû hrát
Jan Werich, kter˘ mûl ale reÏimem zakázané natáãení, stejnû jako Jifiina Jirásková, pro kterou
byla pÛvodnû napsána postava paní Ofky.
Pfiíbûh o mladé královnû Eli‰ce Pomofianské,
která skuteãnû mûla obrovskou sílu, díky níÏ
mohla lámat meãe, ale zároveÀ i oddanû stála po
boku svého muÏe, je samozfiejmû pfiedev‰ím romantickou veselohrou, kterou ov‰em rozehrávají
skuteãné historické postavy. âtvrté Ïenû Karla
IV. bylo v den svatby, 21. kvûtna 1363, ‰estnáct
let, byla tedy o jednatfiicet let mlad‰í neÏ její muÏ.
Necel˘ mûsíc po svatbû byla v Praze arcibiskupem Arno‰tem z Pardubic korunována ãeskou
královnou, bûhem následujících ãtrnácti let porodila manÏelovi ‰est dûtí, a kdyÏ byl Karel IV.
v roce 1371 váÏnû nemocen, vykonala dokonce
pû‰í pouÈ z Karl‰tejna ke katedrále sv. Víta, aby
se modlila za zdraví svého muÏe. Nejen tato událost svûdãí o láskyplném vztahu, kter˘ mohl inspirovat k následnému umûleckému zpracování.
V roce 2004 mûla divadelní verze premiéru v Hudebním divadle Karlín a nyní se koneãnû dostává
i k divákÛm na‰eho divadla. Prostfiedí Biskupského dvora je pro tento jiÏ tradiãní ãesk˘ muzikál jako stvofiené, vûfiíme, Ïe gotické vûÏe
brnûnské katedrály a teplé letní veãery budou
pro nûj tou nejlep‰í scénografií. V reÏii Igora Ondfiíãka se mÛÏete tû‰it na Hanu Holi‰ovou, Jaroslava Matûjku, Andreu Bfiezinovou, Ale‰e
Slaninu, ZdeÀka Junáka, Jifiího Macha, Luká‰e
Janotu, ZdeÀka Bure‰e, Lucii Zedníãkovou
a mnohé dal‰í. Premiéra probûhne 22. ãervna.

Noc na Karl‰tejnû
„PonûvadÏ vzhledem k urãit˘m místÛm a urãité
dobû je tfieba nûkdy odfiíci od toho, co jinak dovoleno, (…) proto tímto listem natrvalo zakazujeme, aby ve vûÏi hradu Karl‰tejna, v níÏ se
vzpomenutá kaple nachází, bylo dovoleno komukoliv s nûjakou Ïenou, byÈ to byla i zákonitá manÏelka, spáti nebo leÏeti.“ Tato vûta, pÛvodnû
psaná latinsky, z císafiské listiny vydané 27. bfiezna roku 1357 stojí pravdûpodobnû za legendou,
jíÏ se nechal v osmdesát˘ch letech 19. století inspirovat Jaroslav Vrchlick˘ pfii sepsání své veselohry Noc na Karl‰tejnû. Povûst, podle níÏ
nesmûli na hradû Karl‰tejnû pob˘vat Ïádné Ïeny,
popsal slavn˘ ãesk˘ literát v komedii, která se
stala jedním z nejoblíbenûj‰ích a nejhranûj‰ích titulÛ. Premiéra probûhla v Národním divadle 23. kvûtna roku 1884 a hra se záhy stala velmi populární,
hrála se nejen ve zlaté kapliãce, ale i na venkovû,
a dokonce pfiímo na Karl‰tejnû. Téma idealizující
ãeské dûjiny, pfiedev‰ím oblíbeného „otce vlasti“,
spojené s humorem pfievlekov˘ch komedií a romantick˘m konfliktem mezi upfiímnou láskou
a neosobním zákonem neohlíÏejícím se na poÏadavky srdce, oslovovalo diváky na konci 19. století, stejnû jako o devadesát let pozdûji. V roce
1973 mûl premiéru slavn˘ film ZdeÀka Podskal-

Klára Latzková
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V brnûnské Zoo se narodilo mládû
velblouda dvouhrbého, jehoÏ matkou
je osmiletá samice Fatima, otcem samec Romeo. V rámci dne pfiírodních
vûd 1. kvûtna probûhly slavnostní kfitiny malé velbloudice, kterou pokfitili
herci Mûstského divadla Brno Ale‰
Slanina a Andrea Bfiezinová.

Do manÏelského stavu vstoupili v kulisách Benátského
kupce Monika MaÈu‰ová a Martin Erdöfy, mladí novináfii ze Slovenska.

Stanislav Zindulka, emeritní ãlen souboru na‰eho divadla, nav‰tívil svého b˘valého principála Stanislava
Mo‰u.

Petr ·tûpán oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum.

listování
Narozeninová oslava se odehrála v kruhu pfiátel a kolegÛ.

Jakub Uliãník chystá pro své fanynky pfiekvapení – se
v‰í pravdûpodobností vstoupí po prázdninách do nové
sezóny jako Ïenáã.

A nechybûly ani Javory Hany a Petra Ulrychov˘ch.

Pfii své náv‰tûvû Brna se v˘znamn˘ britsk˘ spisovatel
Simon Mawer setkal také s fieditelem Stanislavem
Mo‰ou, v jehoÏ dramatizaci v pfií‰tí sezónû uvedeme
MawerÛv slavn˘ Sklenûn˘ pokoj.

Simon Mawer v restauraci Boulevard.

Na autogramiádû po benefiãním koncertû pro Nadaãní
fond dûtské onkologie Krtek se se‰ly Jana Musilová,
Dasha i Svetlana Janotová.

Spisovatel Simon Mawer listuje programem k inscenaci
Sugar, kterou zhlédl v na‰em divadle.

Alena Antalová s Va‰em Patejdlem.

Na koncertním pofiadu Nebe plné hvûzd, kter˘ uspofiádala mûstská ãást Brno – stfied, vystoupil také Zdenûk
Junák.

Dramaturgynû muzikálu Don Juan Klára Latzková se
svojí maminkou a sestrou.

Zdenek Merta uvádûl Galaveãer ãeského volejbalu a vítûzkám pfiedal svoji prvotinu – knihu PraÏská svatba.

Kromû moderování si také zazpíval s jazzovou zpûvaãkou Emou Emingerovou.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

foto: jef Kratochvil

Hudební scéna se v dubnu v˘jimeãnû promûnila z prostfiedí divadelního na svatební.

Mediální Partneři

Partneři divadla

SLIBY
CHYBY
komediální muzikál
o lásce a kariéfie

1. – 5. ãervna
na âinoherní scénû
¤adov˘ úfiedníãek Chuck Baxter je jen malé koleãko
v obrovském firemním soukolí newyorské poji‰Èovny, ale
má velkou v˘hodu – vlastní byt ve stfiedu mûsta, kter˘
zaãnou jeho ‰éfové vyuÏívat pro své zálety. Jeho kariéra
se raketovû vyhoupne do závratn˘ch v˘‰in. Nic mu to
v‰ak není platné u pÛvabné Fran Kubelikové, kterou tajnû miluje. Cel˘ kolotoã milostn˘ch schÛzek je náhle
u konce ve chvíli, kdy Chuck ve svém bytû najde
polomrtvou Fran.
Komediální muzikál na motivy slavné filmové komedie
Byt Billyho Wildera mÛÏete vidût na âinoherní scénû.
V hlavních rolích se setkáte se skvûl˘m Luká‰em Janotou,
Martou Matûjovou, Igorem Ondfiíãkem a dal‰ími.
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vážení divadelní Přátelé,

Daniel Kyzlink

červen
2014
cena 25,- kč

pí‰e se mûsíc ãerven a s ním v plné síle nastupuje léto a spoleãnû s tepl˘mi letními veãery se vám znovu pod ‰ir˘m nebem otevírá i na‰e tfietí scéna na Biskupském dvofie, kterou ve spolupráci s Moravsk˘m
zemsk˘m muzeem a reklamní agenturou SNIP & CO jiÏ popáté ozdobíme divadelními inscenacemi, z nichÏ jedna bude pro vás zbrusu novû nastudována, a to sice legendární ãesk˘ muzikál „Noc na Karl‰tejnû“
v reÏii Igora Ondfiíãka. Pfied jednou z nejnádhernûj‰ích dekorací na svûtû – pfied chrámem svatého Petra
a Pavla, kter˘ dominuje na‰emu mûstu, se odehraje celkem 18 pfiedstavení, z nichÏ jsou mnohá jiÏ del‰í dobu vyprodána. (… Pár lístkÛ se dá je‰tû sehnat…) BliÏ‰í informace o v‰ech na‰ich pfiedstaveních na
Biskupském dvofie naleznete na jiném místû na‰eho ãasopisu, stejnû jako i o Mezinárodním festivalu
Divadelní svût Brno 2014, na nûmÏ se na‰e divadlo v˘znamnû podílí.
Je‰tû pfied prázdninami zaãne reÏisérka Hana Bure‰ová zkou‰et burleskní komedii „Mrtvé du‰e“
N. V. Gogola a „do v˘roby“ pÛjde magick˘ muzikál „Duch“ napsan˘ podle stejnojmenného filmu. Jeho
ãeská premiéra se odehraje pár dnÛ poté, co na‰e Hudební scéna oslaví první desetiletí své existence!
A kromû toho nás, jako obvykle, ãekají i dal‰í prázdninové aktivity. V létû vznikají nové filmy a seriály
a hodnû na‰ich hercÛ se bude úãastnit jejich natáãení. Velmi rád vám oznamuju bájeãn˘ v˘sledek takovéto
aktivity z minulého léta. Jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch hercÛ, kter˘ spojil svÛj umûleck˘ osud s Mûstsk˘m divadlem Brno, pedagog Janáãkovy akademie Brno Petr ·tûpán byl nominován porotou televizního festivalu
Golden Nymph Awards v Monte Carlu, kter˘ se koná pod zá‰titou prince Alberta II. v kategorii „mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon“ za roli tatínka ve dvoudílném televizním filmu Poslední cyklista v reÏii Jifiího Svobody.
Jedná se uÏ o 54. roãník, kter˘ se letos odehraje od 7. do 11. ãervna. Budeme drÏet v‰echny palce!
Na‰e divadlo se bude rovnûÏ v˘znamnû podílet na produkci muzikálu My Fair Lady ve ·v˘carsku, na jedné z nejkrásnûj‰ích divadelních scén postaven˘ch na bfiehu jezera – Walensee-Bühne. ReÏie – Stanislav
Mo‰a, dirigent – Dan Kalousek, kost˘my – Andrea Kuãerová a mnoho dal‰ích kolegÛ od nás vytvofií spoleãnû s hereck˘m, pûveck˘m a taneãním obsazením poskládan˘m z mnoha zemí celé Evropy kouzelnou inscenaci v prostfiedí, kterému dominuje obrovské jezero sevfiené alpsk˘mi velikány…
KdyÏ jsem u té Evropy… náhoda mû „zavála“ do Kodanû, kde se odehrávalo finále Eurovize.
Náhoda… jeden z autorÛ soutûÏní písnû mû pfied rokem poÏádal, abych napsal scénáfi pro nov˘ muzikál,
kter˘ bude mít svou premiéru pfií‰tí rok v Deutsches Theater Mnichov, a jak uÏ se to párkrát stalo, rádi bychom vám toto dílo nabídli následnû i v ãeské verzi. A jedna ze scén se bude odehrávat právû pfii finále
Eurovize…
Jedná se o v mnohém neuvûfiitelnou soutûÏ, ale nedá se jí upfiít jedna zcela v˘jimeãná síla – pfiím˘ televizní pfienos sledovalo v celé Evropû 180 miliónÛ divákÛ…! A v‰ichni ti diváci vidûli vedle rÛzn˘ch druhÛ ‰ikovností ‰estadvaceti zpívajících zástupcÛ jednotliv˘ch zemí pfiedev‰ím to, Ïe v tûch v‰ech zemích
Evropy Ïijí normální, pfiinejmen‰ím hudebnû vzdûlaní lidé a Ïe v této disciplínû není zemû, která by nemohla usilovat o úspûch. Kromû jediné – âeská republika zde uÏ pár let totiÏ zastoupena není. Na rozdíl od
spousty „pitomostí“, které spoleãnû s dal‰ími Evropany „nad‰enû i nepfiimûfienû draze vyvádíme“, tuto
moÏnou „zprávu o existenci na‰í „zemiãky“ ãertví z jak˘ch dÛvodÛ zahazujeme. A je tu pfiitom úplnû jedno, jestli vyhraje zástupce té, ãi jiné zemû. Tento svátek populární hudby je skuteãnou demonstrací evropanství! Do národních vlajek byli mezi 18 tisíci diváky v Kodani nalíãeni a obleãeni Francouzi, Angliãané,
·védi, Slovinci, Norové, Poláci a dal‰í a dal‰í – skuteãn˘ Babylón národÛ, a tleskali si navzájem…! To jenom zástupci Ruské federace se setkali s boufilivou nevolí v Ïivém pfienosu, která jasnû podávala zprávu
o tom, co si myslí lidé v Evropû o anexi Krymu… Myslím, Ïe poprosím Petra Ulrycha, nebo Zdenka Mertu,
aby pro pfií‰tí roãník napsali nûjakou píseÀ, abych se nemusel trápit my‰lenkou, Ïe se v na‰í zemi nezpívá.
VÏdyÈ opak je pravdou!
Pfiijìte se tfieba pfiesvûdãit do svého Mûstského divadla Brno, o kterém se uÏ dávno v Evropû ví…!
Za v‰echny kolegy z na‰eho divadla vám pfieju krásnû sluncem rozezpívané léto!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

