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ale ve spojitosti s pohybem a akcí. KdyÏ mi nûkdo u stolu nahodí vûtu, koli-
krát i ze hry, která je na repertoáru, tak nedokáÏu odpovûdût svou replikou.
Ale kdyÏ se postavím na jevi‰tû a spustí se pfiedstavení, tak mi to tam nûja-
k˘m zpÛsobem naskoãí. Máme napfiíklad na repertoáru uÏ tfiináct let Brouka
v hlavû. Ze zaãátku jsme se stfiídali s Jirkou Dvofiákem, ale pak se rozhod-
lo, Ïe nemá smysl, aby Viktora Champsboisyho alternovali dva lidi, kdyÏ se
to hraje tak málo, a hrál ho jen Jirka. Po ‰esti letech, kdy to hrál Jirka, se
zranil a musel jsem za nûj zaskoãit já. Zjistil jsem to nûjaké dva tfii dny pfied-
tím a fiíkal jsem si: „To pfiece nemÛÏu dát, to se musí znova nazkou‰et a mu-
sím se to znova nauãit.“ A pfii‰li jsme na zkou‰ku a najednou tam v‰echny
ty texty naskákaly zpátky. Prostû to tam bylo uloÏené ve spojitosti s akcí: jdu
z bodu A do bodu B a fiíkám tohleto. A v‰echno to vytane, protoÏe to v té
hlavû je. Je to ‰tûstí a musím to zaklepat, protoÏe ãasem si moÏná nebudu
pamatovat ani to, co jsem pfii‰el koupit do obchodu. Myslím, Ïe uÏ to bude
jenom hor‰í.
To vybízí k bilanãní otázce: Letos ti bude pûtatfiicet let. KdyÏ se ohléd-
ne‰ zpátky na léta s divadlem, co vidí‰?
Nikdy jsem nad tím nepfiem˘‰lel. MoÏná, aÏ mi bude ãtyfiicet nebo padesát
let, se podívám zpátky. Patnáct let dûlám práci, která mû baví a která mû ba-
ví pofiád. Pár lidí jsem za tu dobu rozesmál a pár rozplakal.
Ná‰ pan fieditel fiíká, Ïe divadlo je jako staré noviny. Pfiedstavení se jeden
veãer odehraje a druh˘ den z nûj zÛstane maximálnû nûjak˘ záÏitek v li-
dech. MoÏná si o tom budou je‰tû nûjakou dobu povídat... a pak uÏ nic.
I kdyÏ se inscenace natoãí pro televizi, je to pofiád jen záznam. Ten okamÏit˘
vjem, kter˘ diváci z divadla mají – kdyÏ se tfieba pfii Charleyovû tetû popa-
dají za bfiicho smíchy, jsou v tu chvíli ‰Èastní a nemyslí na svoje problémy –
tak to uÏ v tûch lidech druh˘ den není. Vzpomenou si tfieba, Ïe to bylo bá-
jeãné, a fieknou ostatním v práci, Ïe na to musí jít, ale ta atmosféra je jenom
v divadelním sále. Na rozdíl od filmu, kter˘ si mÛÏe‰ pou‰tût na DVD pofiád
dokola, kdyÏ tû to baví. TakÏe nemá moc smysl poãítat, v kolika inscenacích
jsem hrál a kolik lidí to vidûlo, jaké role jsem dûlal nebo nedûlal, kolik rolí
bych je‰tû chtûl dûlat. Jsem ‰Èastn˘ za to, Ïe mû to pofiád baví stejnû jako
na zaãátku, Ïe se na jevi‰ti netrápím a Ïe se to snad nûkomu líbí. Moc na to
bilancování zatím nejsem.
Jak bude pro tebe vypadat jaro 2009?
âekají mû Tfii sestry, ãili po Bídnících opût velká zmûna. Velmi se na to tû-
‰ím, protoÏe kromû Ostrovského a nûkolika vûcí na ‰kole jsem se k ruské
dramatice zatím moc nedostal. To budeme zkou‰et dva mûsíce do konce
kvûtna, a potom uÏ by mohly pfiijít prázdniny. Taky budu v Praze dûlat tele-
vizní inscenaci s Du‰anem Kleinem o Karlu Havlíãku Borovském. Mám tam
malou roliãku, mûl bych hrát kancléfie Bacha. Roliãka je to rozsahem velmi
malá, ale tû‰ím se na to, protoÏe kaÏdé setkání s panem Kleinem je hroznû
pfiíjemné.

Honza ·mikmátor, foto jef Kratochvil, Tíno Kratochvil

S Petrem ·mifiákem 
a Vladimírem Voleãkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Pokraãování ze strany 25

Evita
By arrangment with Really Useful Group Ltd.

Originally directed by Harold Prince
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
onehdy jsem si opakovanû ãetl knihu, která byla napsána pfied

2400 lety! Nejsem z tûch, kdo by propadali skepsi, av‰ak pfii proãítá-
ní tisíce let star˘ch my‰lenek jsem se sám sebe ptal, jak je moÏné,
Ïe nûkter˘m „ptáãkÛm“ celou historii prochází stejné finty. Jazyk dia-
logu je sice ponûkud archaick˘, av‰ak smysl my‰lenek je, bohuÏel
i dnes, nadmíru jasn˘!

Sokrates: Tedy posly‰, Gorgio, ãemu se divím v tv˘ch fieãech; moÏ-
ná totiÏ, Ïe ty mluví‰ správnû a já nesprávnû rozumím.
Praví‰, Ïe jsi schopen udûlat toho, kdokoli by se chtûl u te-
be uãiti, odborníkem v rétorice?

Gorgias: Ano.
Sokr. Zdali pak ne tak, Ïe by ve v‰ech vûcech s úspûchem pÛ-

sobil na mínûní lidu, a to ne pouãováním, n˘brÏ pfiemlou-
váním?

Gorg. Ov‰em Ïe ano.
Sokr. Právû jsi fiíkal, Ïe také ve vûcech t˘kajících se zdraví bu-

de rétor pfiesvûdãivûj‰í neÏ lékafi.
Gorg. Ano, fiíkal jsem to, Ïe aspoÀ u lidu.
Sokr. U lidu, to znamená u neznalcÛ, Ïe ano? VÏdyÈ pfiece jistû

mezi znalci nebude pfiesvûdãivûj‰í neÏ lékafi.
Gorg. Má‰ pravdu.
Sokr. Tedy jestliÏe bude pfiesvûdãivûj‰í neÏ lékafi, je podle toho

pfiesvûdãivûj‰í neÏ znalec?
Gorg. Ov‰em.
Sokr. A to aniÏ je lékafiem, Ïe ano?
Gorg. Ano.
Sokr. Kdo není lékafiem, patrnû je neznal˘ tûch vûcí, kter˘ch je

lékafi znal˘.
Gorg. To je jasné.
Sokr. Tedy nevûdom˘ bude mezi nevûdom˘mi pfiesvûdãivûj‰í

neÏli vûdom˘, kdyÏ bude rétor pfiesvûdãivûj‰í neÏ lékafi.
Tohle z toho vypl˘vá ãi nûco jiného?

Gorg. Ano, zde vypl˘vá tohle.
Sokr. Jistû tedy je rétor a rétorika  v právû takovém pomûru i ke

v‰em ostatním umûním; o vûcech sam˘ch nepotfiebujeme
vûdûti nic, n˘brÏ staãí jí míti vynalezen nûjak˘ prostfiedek
pfiemlouvání, aby se neznalcÛm jevilo, Ïe znají více neÏli
znalci.

Gorg. Není-li pak to, Sokrate, velké pohodlí, nenauãit se jin˘m 
umûním, n˘brÏ jen tomuhle jedinému, a pfiece nezÛstávat
za odborníky?

Rétor – fieãník, uãitel fieãnictví – slovník cizích slov
(má poznámka - dnes jako i jindy v‰ak taky Ïvanil)
Z Platónovy knihy „Gorgias – o síle slova a mravnosti“ (pfieklad:
Franti‰ek Novotn˘)

Dobré a Ïivé divadlo vÏdy stavûlo na mravní jistotû sv˘ch tvÛrcÛ
– podobnû jako Sokrates, podobnû jako Platón, av‰ak vÏdy se téÏ
dostávalo do pfiíkr˘ch sporÛ s tzv. fieãníky – tak jako Sokrates i jako
Platón. Ze stfietu my‰lenek se pfiibliÏujeme pravdû tak, jako si dobré
divadlo podmaÀuje diváka silou svého my‰lení a kvalitou svého u-
skuteãnûní. O to se u nás snaÏíme – pfiijìte si nás zkontrolovat – zá-
pas skrze divadlo – skrze my‰lení je nekonãící!

Za v‰echny kolegy v Mûstském divadle Brno
se s Vámi na shledanou v obou na‰ich 
hledi‰tích tû‰í 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
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MÁRIA LALKOVÁ, vystudovala ‰tátne Konzervatorium v Bratislave a v letech 1999-2003 JAMU, muzikálové herectví. MÛÏete ji vidût v rolích âerta 
v muzikálu „Jáno‰ík aneb Na skle malované“, Cecilie Cardewové v komedii „Jak je dÛleÏité míti Filipa“, Jennifer v muzikálu „âarodûjky z Eastwicku“, Rusaliny v muzikálu

„Cikáni jdou do nebe“, Chavy v muzikálu „·umafi na stfie‰e“, Svaté Terezy v dramatu „Deník krále“, Doris v muzikálu „Kdyby tisíc klarinetÛ“, Grázla z ulice v muzikálu
„Peklo“ a fiadû dal‰ích inscenací. Na snímku jefa Kratochvila v kost˘mu dívenky Chvilky z muzikálu „Zahrada divÛ“.



... V˘pravné muzikály v Brnû umûjí. Bídníci v Mo‰ovû reÏii umnû míchají patos s ko-
morními v˘jevy, bombastické kulisy dodávají patfiiãnou iluzi a ponurou atmosféru re-
voluãní chudé PafiíÏe. Vesmûs zdatnû si poradili se sv˘mi party i interpreti...

MF Dnes

... K skvûlému domácímu pfiedstaviteli Jeana Valjeana Petru Gazdíkovi pfiizval reÏisér
Stanislav Mo‰a jednoho z nejlep‰ích na svûtû - Jana JeÏka. KdyÏ na barikádû zpívá nad
spícím Mariem Otãená‰, citlivého diváka mrazí. Pak v hledi‰ti propukne velk˘ aplaus
na otevfiené scénû...
...Brnûnská verze BídníkÛ je dokonale profesionální...

J. P. KfiíÏ, Právo

Petr Gazdík, 
Igor Ondfiíãek

Monika Svûtnicová,
Markéta Sedláãková

Sára Milfajtová, Dominika Divi‰ová,
Monika Havlíãková, Tereza Martinková,
Katefiina Kleãková, Lucie ·auerová, 
Veronika Kloubková, Eva Jedliãková 

Martina 
Severová

Luká‰ Vlãek

Jana Musilová,
Johana Gazdíková

Johana 
Gazdíková

Monika Svûtnicová, Tomá‰ Novotn˘, 
Robert Jícha, Jakub Przebinda, Karel Korsa,
Milan Nûmec, Václav Lamparter

Du‰an Vitázek, 
Hana Holi‰ová, Jifií Mach

Finále první ãásti

Jan Mazák, 
Zuzana Maurery



PÛjdu kamkoliv, pokud je to kupfiedu. 

David Livingstone
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Patrik Bofieck˘, Sarah Bofiecká

ReÏisér Zdenûk âernín

Zdenûk âernín, Mia Bofiecká, Karel Mi‰urec, 
Pavla Vitázková, Krist˘na Gajdo‰ová, 
Sára Moravãíková, Leona Koláãková

Karel Mi‰urec, Krist˘na Gajdo‰ová, Pavla Vitázková, 
Sára Moravãíková, Patrik Bofieck˘, Sarah Bofiecká, 

Leona Koláãková, Mia Bofiecká

Jana Gazdíková
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28. února 2009 
první premiéra dramatu

Tennessee Williamse 

KOâKA 
NA ROZPÁLENÉ

PLECHOVÉ 
ST¤E·E 

reÏie: Zdenûk âernín

Luká‰ Hejlík, 
Hana Brie‰Èanská,
Zdenûk Junák

‰urec, 

¤editel MdB Stanislav Mo‰a 

Hana Brie‰Èanská

Jana Gazdíková, Petr Gazdík
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Lodní kapitán 
Juraj Groch, 
Zdenûk âernín

V˘tvarník scény 
Jan Du‰ek
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Co tû v tûchto pracovnû nabit˘ch dnech
motivuje k práci?
Moje velmi pracovitá pfiítelkynû mi jde pfiíkla-
dem, a kdyÏ to zvládá ona, musím taky. 
A vlastnû jsem se nad otázkou, co mû moti-
vuje k práci, nikdy nezam˘‰lel. Taky mû diva-
dlo vût‰inou hroznû baví.

Jak relaxuje‰?
Jak to jenom jde. Zrovna teì jsem u rodiãÛ
doma na vesnici s tebou a tv˘m synem a to je
pro mû úplnû nejvíc. Obãas ãtu nebo sedím
u poãítaãe, jdu s tátou na lov nebo s kamará-
dy od folkloru na kus fieãi a kus vína. Staãí mi
i chvilka, abych vypnul hlavu a nemyslel na
práci. Ale je‰tû lep‰í neÏ jenom chvilka je vol-
n˘ cel˘ jeden den. Nebo dva, ale to uÏ by by-
lo asi rouhání.
Na co se tû‰í‰?
Nevím, na v˘platu? Na ty volné dny? SnaÏím
se rad‰i moc se na nic netû‰it, abych pak ne-
byl zklaman˘, kdyÏ to nevyjde. To tak asi dû-
lá víc lidí.

Baví tû to je‰tû?
Jestli myslí‰ divadlo, tak uÏ jsem na tu otázku
odpovûdûl. A jestli myslí‰ jako celkovû, jak ten
Ïivot vedu, tak to mû je‰tû baví. Hm...uvidíme,
co náhoda pfiinese.
Má‰ hereck˘ sen?
Jo, mám. Vãera se mi zdálo, Ïe jsem v zá-

kulisí, jdu na scénu, ale mám
kost˘m z jiné hry a neznám text
a nemûl jsem jedinou zkou‰ku a je
to premiéra, tu‰ím Evita. A takov˘
ten Hereck˘ sen, jako vysnûná role,

to tady nechci fiíkat. Jak uÏ jsem fiekl, a moc-
krát se mi to v divadle vyplatilo, rad‰i se na
nic netû‰it.
Neláká tû i nûjaká jiná práce?
Láká. Obãas nad tím pfiem˘‰lím, jestli budu
divadlo dûlat i za 20 let. MÛj táta (mimo-
chodem ‰éf dopravního inspektorátu) mi
vÏdycky fiíkal, Ïe kdyÏ budu chtít s diva-
dlem seknout, mám jít k policii. A to mû
vlastnû vrací zpátky k tvé první otázce, co
mû motivuje k práci v divadle. Tak tfieba
mÛj táta... Ale jeho práce si váÏím. Myslím,
Ïe dobfie pomáhá a chrání. A abych nako-
nec u policie neskonãil? Nikdy nefiíkej ni-
kdy, Ïe? 

4

NENAHRADITELNÍ

UU ··ÁÁLLKKUU  
KKÁÁVVYY  SS

RRAADDKKOOUU    
CCOOUUFFAALLOOVVOOUU

JJII¤¤ÍÍ  MMAACCHH
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S Radkou Coufalovou 
v operetû

Mam’zelle Nitouche,
reÏie:Gustav Skála

Jako Enjolras
v legendárním muzikálu Bídníci,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Chtûl by ses jednou zase naplno
vûnovat folkloru?
Hroznû rád. AÏ budu mít víc volné-
ho ãasu, tfieba za tûch 20 let, tak
bych se chtûl vrátit do svého do-
movského folklorního souboru
Bfieclavan, ale to uÏ bych asi nebyl
taneãnû aktivní. VÛbec folklor mi
chybí, ti lidé okolo. Nûjaké posezení
ve sklepû, u cimbálu nebo tfieba ho-
dy nûkde na PodluÏí, pûknû v kroji,
pofiádnû poko‰tovat. Úplnû to v po-
slední dobû zanedbávám. Tû‰ím se
na prázdniny, to by mohla b˘t na
folklor i trocha ãasu. No a je‰tû kdyÏ
jsem byl v prváku na JAMU, tak
jsem s kamarádem uãil v dûtském
souboru a to byla velká radost. K to-
mu bych se taky rád vrátil. Zatím zÛ-
stávám jen u pfiání, protoÏe voln˘
ãas na folklor mám málokdy. Ale
zrovna za pár dní mû mezi zkou‰e-
ním Evity jedna folklorní akce ãeká.

Foto jef Kratochvil, 
Tino Kratochvil

S Radkou Coufalovou 
v baladû 

Markéta Lazarová,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ale pak jsem také pracoval v Mahenovû di-
vadle - a poté pfie‰el do praÏského Divadla 
E. F. Buriana a je‰tû pozdûji do Divadla pod
Palmovkou. 
A jak jsi strávil svá první brnûnská diva-
delní léta?
âasto a rád jsem tehdy chodil na Provázek,

ale také do Mahenky i do Mr‰tíkÛ - a také do
klubu Veãerního Brna. V té dobû jsem také
pochopil mnoho vûcí: jaká úskalí má divadel-
ní struktura Provázku i jin˘ch divadel a kam
je zacíleno jejich divadelní vypûtí. Vidûl jsem
také nesmírnû trpkou dobu na konci osmde-
sát˘ch let, kdy se Mahenka v sobû hroutila.
Hlavnû jsem ale tehdy vnímal divadlo, kde
jsem pracoval: pfiespával jsem v divadelní
‰atnû, vodil jsem loutky, reÏíroval a hrál ...
Mûl jsem velké ‰tûstí, Ïe brnûnská Radost
patfiila v té dobû ke ‰piãkám evropského lout-
káfiství. V Hradci tehdy mûli moÏná o tro‰ku

Dráhu profesionálního reÏiséra jsi zaãal
v brnûnském divadle Radost. Co tû do
Brna tehdy pfiivedlo?
M˘m pedagogem byl v˘znamn˘ brnûnsk˘
a praÏsk˘ reÏisér EvÏen Sokolovsk˘, kter˘
v dobû, kdy v âechách a v Brnû „sídlil diva-
delní BÛh“, v˘znamnû ovlivnil ãeské divadlo.
A ten mi fiíkal: „musí‰ poznat Brno. Tam se
sice nedá vrcholit – ale poznat ho musí‰“.
KdyÏ jsem skonãil ‰kolu, fiíkal jsem si, Ïe
pÛjdu tam, odkud mû osloví nejdfiíve.
A poprvé za mnou pfii‰la delegace z br-
nûnského loutkového divadla Radost. Bylo
to nûco jako v˘zva osudu. Na jejich nabídku
jsem fiekl ano a hned jsem také s nimi do
Brna odjel. Tehdy jsem ale moc nevûdûl,
kam vlastnû divadelnû patfiím. Pedagogové
si podle v˘sledkÛ mé ‰kolní práce mysleli, Ïe
jsem avantgardní reÏisér – dûlal jsem tehdy
Majakovského Ledovou sprchu, Brechtovo
Kupování mosazi nebo Jarryho Krále Ubu –
a fiíkali si „ejhle, zrodila se nová avantgarda“.
JenÏe já jsem povahou své divadelní ãinnos-
ti chtûl sledovat spí‰ divadlo velk˘ch pfiíbûhÛ
a metafor. Nastoupil jsem tedy do loutkového
divadla, kde jsem udûlal nûkolik inscenací,

PETR 
KRACIK

HOST DO DOMU
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Petr Kracik v hledi‰ti 
Divadla pod Palmovkou
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o zkou‰kách, protoÏe Mûstské di-
vadlo má tu v˘hodu, Ïe nemá „ro-
zervané“ herce, ktefií hned po dru-
hé hodinû odpoledne bûÏí za dal‰í
prací - i kdyÏ je tam fiada slavn˘ch
a populárních hercÛ. Mnû se líbilo,
kdyÏ to fieknu humornû, Ïe jsem se
mohl tfieba ve tfii ráno probudit na
ubytovnû na Lidické ulici, navléci
si obleãení na noãní ko‰ili a obrazit
nûkolik barÛ – a vÏdycky jsem tam
na nûkoho z divadla narazil. Mohli
jsme spolu vlastnû kdykoliv mluvit.
Nûkdy to byly jen opilecké fieãi, nû-
kdy to ale byly velmi upfiímné ho-
vory a jindy zase zamy‰lení nad
spoleãnou prací. Pod Palmovkou
máme velmi domácí atmosféru,

ale mám za to, Ïe je v Brnû ta atmosféra je‰-
tû domáãtûj‰í. Îe je tady herec je‰tû mno-
hem víc v dosahu, neÏ na co jsme zvyklí
v Praze. 
Jak vzpomíná‰ na své nedávné trojí hos-
tování v Mûstském divadle Brno? 
Jako na velk˘ risk od Standy Mo‰i a hezkou
Ïivotní etapu pro mne. Zpûtnû jsem se tehdy
do Brna zamiloval. Dostal jsem tam spoustu
krásn˘ch impulzÛ, kter˘mi jsem se do té do-
by nezab˘val nebo jsem na nû zapomnûl.
Zamiloval jsem se do brnûnského zpÛsobu
práce - a vidûl samozfiejmû i spoustu jeho
chyb. Standa mi tenkrát dokonce fiekl, Ïe
kdyby mû to v Praze ‰tvalo, Ïe jsou tady dve-
fie otevfiené. A mû to na nûjak˘ ãas úplnû
vsáklo. Je totiÏ pravdou, Ïe v Brnû ãlovûk ne-
trpí hladem. Pokud je dobrej, tak tady vlastnû
pofiád pracuje. Nûktefií fiíkají, Ïe je to moc, Ïe
je to závratná rychlost. Pro reÏiséry a pro

lep‰í marionety, ale v Radosti jsme vymysle-
li speciální loutky na principu japonského di-
vadla a s nimi se samozfiejmû dala dûlat
spousta krásn˘ch vûcí. V Brnû jsem se také
nauãil pracovat s hudbou a se svûtlem –
a dodnes mû na brnûnsk˘ch inscenacích
práce s hudbou a svûtlem uchvacuje. Byly to
velmi rychlé a intenzivní tfii roky, pfii kter˘ch
jsem poznal skuteãnû vysokou profesionali-
tu. ZaÏil jsem v Brnû i slávu: tehdy se v kriti-
kách psalo, Ïe objevuji loutkové divadlo. Ale
nûjak jsem se vnitfinû rozhodl, Ïe se budu vû-
novat ãinohfie. 
Jaké hlavní odli‰nosti vidí‰ mezi Divad-
lem pod Palmovkou a Mûstsk˘m divadlem
Brno?
Já bych se nerad vyjadfioval k rozdílÛm, ale
spí‰e ke spoleãn˘m rysÛm. Myslím, Ïe úsilí
bûhem pfiíprav inscenací je v obou divadlech
stejné – snad s tím rozdílem, Ïe v Brnû, aÈ uÏ
jde o cokoliv, jde vÏdycky o „totální
nasazení“. Jde se tam do v‰eho
s velkou silou a bez reptání, coÏ
pro mne bylo zajímavé a objevné.
Nevûdûl jsem, Ïe taková vehe-
mence a takov˘ zápal v divadle
mÛÏe existovat. Pracovat v tako-
v˘ch podmínkách je samozfiejmû
nároãné, ale pokud to reÏisér
a herci skuteãnû pfiijmou, mÛÏe to
b˘t i nesmírnû obohacující. Tím, Ïe
je Mûstské divadlo tfiísouborové, je
dána i logika jeho provozu. Na
zkou‰kách v Mûstském divadle
jsem se mnohokrát pfiesvûdãil
o tom, Ïe zde diskuze o divadle
neustále a velmi intenzivnû probí-
hají. A Ïe nemusí probíhat jenom
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Se svou Ïivotní partnerkou Terezkou Kostkovou
pfii práci na dramatu Cyrano z Bergeracu

S Jitkou âvanãarovou 
nad scénáfiem muzikálu Nana
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herce to je tro‰ku jako Ïivot na kometû, ale je
to zároveÀ obrovská pfiíleÏitost. Mne to nabi-
lo. Samozfiejmû si ãlovûk musí fiíct, jestli se
pfii tom dá Ïít také normální Ïivot. Kdybych
zaãínal, tak se na to asi dívám jinak neÏ teì
v padesáti, kdy mÛÏu kdykoliv vystoupit. Ale
já jsem se na té kometû proletûl rád. VÏdycky
se takov˘ch vûcí rád úãastním.         
Tvou první inscenací v Mûstském divadle
Brno byla Lermontovova Ma‰karáda. Jak
na ni s odstupem ãasu vzpomíná‰?
Kladl jsem si tenkrát jedinou otázku: zda
jsme schopni Lermontova dnes tlumoãit
správnû. Mûl jsem totiÏ strach, jestli neinsce-
nuji nûjaké muzeum. KdyÏ se ale Alena
Antalová v Ma‰karádû chopila klavíru a za-
hrála svoji pfiedsmrtnou píseÀ - netu‰e, Ïe ji
Arbenin Karel Jansk˘ v zápûtí otráví - to bylo
nûco úÏasného. Konal se prostû opravdov˘
divadelní svátek a já mûl na sebe
zlost, proã jsem takhle nevymyslel
taky to ostatní. Rozhodnû ale ne-
chci umen‰ovat skvûlé v˘kony
Karla Janského, Petra ·tûpána ani
Ireny Konvalinové. 
Zkou‰ení Nany, tvé v pofiadí dru-
hé inscenace v Mûstském divadle
Brno, bylo hodnû dobrodruÏné …
Zkou‰el jsem v novém prostfiedí ne-
vyzkou‰enou hru, hudbu jsem po-
znával aÏ v prÛbûhu a na v‰echno
bylo stra‰nû málo ãasu. Tahle do-
brodruÏství jsou ale nûkdy pfiíjem-
nûj‰í a zajímavûj‰í, neÏ kdybych
zkou‰el se ãtyfimi hereãkami.
Standa mi tehdy ozfiejmil, Ïe existu-
je projekt, se kter˘m má sám trochu
problém, ale kter˘ by pfiesto rád 
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realizoval. Myslím, Ïe postavení
mezi panem Uhdem a Mo‰ou tehdy
bylo trochu kontroverzní - a Ïe já
jsem byl ãlovûk odjinud, kter˘ mohl
tento problém nûjak bezbolestnû
vyfie‰it. Vlastnû jsem vstoupil do si-
tuace, kdy bylo libreto dopsáno jen
asi do poloviny, a kdy jsem nevûdûl,
jestli k nûmu bude nebo nebude
muzika. Navíc jsem tehdy byl ve své
nejvût‰í a nejbolavûj‰í Ïivotní krizi.
Sváfiel jsem tedy pana Uhdeho
a pana ·tûdronû dohromady, resus-
citoval celé to nesnadné dílo, se-
znamoval jsem se se sloÏitou tech-
nikou nové scény Mûstského diva-
dla - a do toho v‰eho jsem je‰tû byl
v ‰íleném Ïivotním propadáku

a v podstatû vÛbec nespal. Vûdûl jsem ale,
Ïe kdyÏ to neudûlám teì, tak uÏ nikdy. A je
krásné, Ïe Mûstské divadlo bylo schopné ab-
sorbovat i takového blázna, o kterém mohlo
klidnû pochybovat, jestli ví, co bude o vûtu
dál, ale kterému vûfiilo, Ïe má vizi, ze které
na konci nûco bude. Myslím, Ïe to nebylo
jednoduché pro nikoho: vzpomínám si, jak se
chudák Standa Mo‰a svíjel v hledi‰ti, kdyÏ ta
inscenace zaãala hofiet. Ale osudu Nany
jsem myslím rozumûl. Nikdy nezapomenu na
scénu, ve které Nana umírá. To bylo souznû-
ní, za které to v‰echno stálo. Dodnes se mi
nûkteré obrazy z Nany vrací – na nûkteré ne-
byl ãas, byly jenom narychlo nahozené, nû-
které bych dneska rád udûlal jinak. Ale bylo
krásné, Ïe divák Nanu pfiijal. Já mûl totiÏ
strach, Ïe nás vyÏene.
Do tfietice v‰eho dobrého jsi v Mûstském

Na zkou‰ce muzikálu Nana

S Jitkou âvanãarovou 
a Jánem Jackuliakem
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divadle Brno inscenoval muzikálovou ba-
ladu Cikáni jdou do nebe s poãetn˘mi
sbory a dvûma Ïiv˘mi orchestry. Jak
vzpomíná‰ na tuhle spolupráci? 
Kdybych tenkrát do Mûstského divadla pfii‰el
poprvé, tak jsem se z toho asi zhroutil. Ale
byla to uÏ moje tfietí zku‰enost a zároveÀ
nádherná v˘zva. Cikáni jsou libretem, které-
mu nelze neporozumût a je v nich muzika,
kterou nelze nesly‰et. A Ïe tam bylo víc neÏ
sto lidí na jevi‰ti, to byla voda na mÛj mlejn.
Byla to pro mne úÏasná zku‰enost, na kterou
jsem byl tehdy navíc dobfie vnitfinû pfiiprave-
n˘. OceÀuji, Ïe jsem dostal právû tenhle titul,
byla to moje srdeãní záleÏitost. Cítil jsem se
pevn˘ v kramflecích a nikdo se mnou nemo-
hl hnout – jenom Mo‰a a ten mi dal dobrou
radu, Ïe tomu chybí „takov˘ ten prìáck˘ ko-
nec“. A poradil mi dûkovaãku na závûr pfied-
stavení. Ten nápad jsem rád pouÏil. 
Co je pro tebe nejkrásnûj‰í – a co nejob-
tíÏnûj‰í na reÏisérské profesi?
Nejkrásnûj‰í na reÏii je chvíle, kterou nemo-
hu pfiesnû definovat. Nastává nûkde ve tfietí
tfietinû zkou‰ení, kdyÏ pochopím, Ïe mi herci
porozumûli a Ïe jdou je‰tû mnohem dál, neÏ
jsem si myslel. Tehdy, kdyÏ zaãne ta vûc d˘-
chat trochu nezávisle na tobû. A nejobtíÏnûj-
‰í …  Není tûÏké hru popsat nebo analyzovat
pro sebe sama, ale je obtíÏné fiíct svÛj v˘klad
tváfií v tváfi souboru jednoduch˘mi a pfiitom
pfiesn˘mi slovy - tak, abych herce zaujal
a podafiilo se jím prodchnout celé zkou‰ení.
VyloÏit své my‰lenky herci jako jedineãnou
moÏnost jeho jevi‰tní existence. A vyhmát-

nout pfiitom také to, co bude na celé vûci za-
jímat diváka. VÛbec nejtûÏ‰í chvilky pro mû
pak jsou, kdyÏ zjistím, Ïe to nefunguje: Ïe
koncepce, která je tfieba i zajímavá, je neÏi-
votná a Ïe musím rychle hledat jiné cesty.  
Jak˘ je cíl tvého divadelního usilování? 
Nechci ãlovûka ukazovat redukovaného na
vûci, které jsou hodnû v˘luãné - které ãlovû-
ka poniÏují do trpících nebo zmítajících se Ïi-
votních trosek. Nechci podporovat pronikání
tûchto podprahov˘ch vûcí do divadla. Radûji
se zab˘vám komplexností ãlovûka. A jsem
samozfiejmû rád, kdyÏ mi v tom diváci rozu-
mí. TouÏím b˘t reÏisérem velk˘ch jevi‰tních
metafor – coÏ mi umoÏÀuje tfieba hudební di-
vadlo. Ale tfieba v Libni to musím dûlat podle
toho, na co se k nám mÛÏe pfiijít: a to je ze-
jména ansámblovost. Jsme dobfie sehran˘
soubor, kter˘ ale umí poslouÏit i jedineãnému
v˘konu. Podle mne jsou jen tfii cesty divadel-
ního usilování: buìto divákovi vynadáme,
nebo mu dáme nadûji anebo nûco mezi tím.
Samozfiejmû, Ïe nechci diváka jenom hladit
po du‰i, Ïe mu chci pfiedávat i znepokojivé
zprávy o stavu svûta, ve kterém Ïijeme.
V m˘ch reÏiích není cítit avantgarda, ale já
nevím, proã bych mûl svou prací upozorÀo-
vat na to, jak velk˘ jsem umûlec. Skuteãná
naléhavost a hodnota je pro mne v nûãem ji-
ném. VÏdycky mi totiÏ bude záleÏet na vní-
mavém a reagujícím divákovi – tfieba aÈ kfii-
ãí, Ïe takhle to není, Ïe to takhle vidût ne-
chce. Anebo aÈ se smûje, slzí dojetím a tles-
ká. Ale snaÏím se o to, aby reagoval.
VÏdycky se ve své práci vztahuji k divákovi:
bez diváka není pfiedstavení. Zajímá mû pfii-
tom ale i men‰inov˘ názor.
A jak vlastnû odpoãívá‰? 
Pro mne je odpoãinkem, kdyÏ posedím
s herci v klubu po zkou‰ce. To je mÛj zpÛsob
relaxace. Taky rád jezdím vlakem a na dva
nebo na tfii dny do lázní nebo na hory si za-
lyÏovat. To je tûÏk˘, aby Kráca relaxoval …!
Já si vlastnû pofiád povídám o dal‰ích pra-
cích. Pak si kolikrát fiíkám, „JeÏi‰i, vÏdyÈ já
uÏ myslím zase na dal‰í práci! Dost, nejdfiív
musím dodûlat tuhle …“. Rád se nechávám
vtahovat do rÛzn˘ch vûcí a nechávám se ji-
mi prostupovat – nabíjí mû to. Podobnû jako
chvíle, kdy mám pocit, Ïe se nûco dafií. 
Dûkuji za rozhovor. 

Ptal se Ladislav St˘blo
Foto: jef Kratochvil

Rozhovor probûhl v Divadle pod Palmovkou 
(24. 2. 2009)
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1. bfiezna 2009 
druhá premiéra dramatu

Tennessee Williamse 

KKOOââKKAA  
NNAA  RROOZZPPÁÁLLEENNÉÉ
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SSTT¤¤EE··EE  

reÏie: Zdenûk âernín

Mia Bofiecká, 
Hana Brie‰Èanská

Hana Brie‰Èanská, J. P. KfiíÏ

Sarah Bofiecká, 
Patrik Bofieck˘

Karel Mi‰urec, Pavla Vitázková, Krist˘na
Gajdo‰ová, Leona Koláãková, Mia Bofiecká,
Patrik Bofieck˘, Sarah Bofiecká, Sára
Kocourková, Luká‰ Hejlík

Mia Bofiecká, 
Patrik Bofieck˘, 
Sarah Bofiecká

Jana Gazdíková, 
Pavla Vitázková

Zdenûk âernín, 
Milo‰ Kroãil 

Dramatik Martin Porubjak,
profesor Patr Oslzl˘

Luká‰ Hejlík, 
Hana Brie‰Èanská
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Stal se muzikál v âechách nástupcem operety?
MÛÏe existovat vedle ní? V ãem je pro diváka pfii-
taÏlivûj‰í?
Nejprve musím na sebe prozradit, Ïe nejsem pfiízniv-
cem Ïánrového odli‰ování divadelního snaÏení. Sám

rozli‰uju divadlo pouze na dobré a nudné a je mi lho-
stejné, zdali se jedná o balet, ãinohru, muzikál nebo
operu. Samozfiejmû existují indicie, dle kter˘ch se
mÛÏeme orientovat v tom, jestli se jedná spí‰e 
o to ãi nûco jiného, a znám i realizátory, pro které je
tzv. dodrÏování ãistoty Ïánru tím nejpodstatnûj‰ím,
ov‰em mnû to pfiipomíná pouhé opra‰ování muzeál-
ních exponátÛ. Skuteãnû Ïivé – souãasné divadlo
mÛÏe b˘t podle mû cokoliv, co dává smysluplnou pfií-
leÏitost k jevi‰tní fascinaci. Tzn. Ïe muzikál mÛÏe exi-
stovat vedle ãehokoliv, tedy i vedle  operety. Ale!
Opereta je fakticky autorsky mrtvá. Stfietneme-li ãirou
náhodou smysluplné operetní pfiedstavení, je to jed-
noznaãnû zásluhou realizátorÛ. Ov‰em velmi podob-
né je to dnes i s operou. Muzikál je nástupcem Ïivé-
ho divadla a to se promûÀuje pfiedev‰ím díky technic-
k˘m dispozicím. Klasické operní domy se stavûly s or-
chestfii‰tûm mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm, kterouÏto
„vzdálenost“ musel zpûvák „pfiezpívat“ (vznikaly za

tím úãelem rÛzné pûvecké ‰koly), ale v okamÏiku, kdy
se dostavila amplifikace zvuku, promûnila se s ní i
technika zpívání. To vûdí mnozí, av‰ak jiÏ málokdo si
uvûdomuje, Ïe se tím v˘raznû promûnila i témata,
která zaãal muzikál zpracovávat.  
PÛvod velké obliby muzikálÛ v âechách po revo-
luci?
V na‰í zemi vÏdy byl o hudební divadlo obrovsk˘ zá-
jem. JenomÏe mûlo moÏnost realizovat se jenom na
komorních scénách. Hudební inscenace jsou vÏdy
nákladnûj‰í neÏ jiné divadelní produkce (snad s v˘-
jimkou opery). A navíc je‰tû obcují se sv˘m divákem
skrze slovy jen tûÏce popsatelné emoce vyvolávané
hudbou. Copak ‰lo v dobû, kdy se povaÏoval saxofon
za zbraÀ imperialismu, oddávat se velk˘m emocím 
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O DIVADLE

Rozhovor
Ingeborg 
Îádné se 

Stanislavem 
Mo‰ou

S dramatikem Felixem Mittererem 
a primátorem Romanem Onderkou
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z moderní hudby za velké úãasti obecenstva ve vel-
k˘ch divadelních domech? VÏdyÈ by to mohlo skonãit
demonstrací. Hlad po absolutním divadle, kde se zpí-
vá a tanãí a hraje, hlad po Ïivém, spontánním, svo-
bodném a souãasném divadle, které si nehraje na u-
mûní za kaÏdou cenu, hlad po divadle, které s radostí
pouÏívá souãasn˘ bûÏn˘ hudební jazyk – to jsou ony
pfiíãiny, které pfiivedly do divadel nové diváky.
NejpfiitaÏlivûj‰í aspekty muzikálu pro diváka -
hudba, titul, obsazení, snadno pochopiteln˘ pfií-
bûh (pokud je?), v˘pravná podívaná.

Víte, já takhle neumím uvaÏovat. Nejsem vypoãí-
tav˘ reÏisér, kter˘ spoléhá na rozliãné efekty nebo na
tzv. taháky. Nikdy bych neobsadil do své inscenace
nûjakou „hvûzdu“ jenom proto, aby pfiilákala diváky.
Trvám na interpretech, ktefií musejí b˘t pfiedev‰ím
dobfií. Kromû toho mám jako autor muzikálÛ spí‰e
problém s tím, aby diváci má libreta pochopili. Já ne-
pí‰u muzikály typu „Ferda mravenec“, nebo
„Angelika“, byÈ vím, Ïe mají diváck˘ úspûch. Ve svûtû
v‰ak vedle inscenací typu „Mama mia“ diváky fasci-
nuje napfi. muzikál „Procítání jara“ napsan˘ na bázi
Wedekindova dramatu, takÏe o primitivismu pfiíbûhu 
v muzikálové tvorbû obecnû bych nechtûl pfiíli‰ pfie-
m˘‰let. AÈ se kaÏd˘ producent ãi autor zamyslí nad
tím, co nabízí svému obecenstvu. Ona bezobsaÏnost
je spí‰ jejich kalkulem a dÛkazem jejich neschopnos-
ti jiného uvaÏování o svûtû neÏ tím, co by obecenstvo
vyhledávalo pfiedev‰ím.
Muzikál je souãástí repertoáru nûkter˘ch ãesk˘ch
kamenn˘ch divadel, funguje soubûÏnû s operetou
- jak vidíte budoucnost obou ÏánrÛ?
Muzikál je dnes souãástí repertoáru v‰ech kamen-
n˘ch scén v ãeské zemi a v‰echna tato divadla dnes
nasazují více neÏ jednu premiéru v sezonû. Vãetnû
ND v Praze. Pro‰el jsem si v hlavû repertoár v‰ech
ãesk˘ch kamenn˘ch scén a v‰ude muzikály uvádûjí.
U nás se snaÏíme dûlat klasickou operetu i muzikál
zároveÀ a na maximálnû dosaÏitelné úrovni – jenom
tûch souãasn˘ch autorÛ, ktefií chtûjí psát operetu, se
jaksi nedostává. 
Li‰í se publikum muzikálÛ napfiíklad v Praze a
Brnû nebo Plzni? Li‰í se i jejich provedení?
Odpovídá to odli‰né struktufie náv‰tûvníkÛ, jako je
tomu ve zmínûn˘ch mûstech napfiíklad i u opery?
Chodí va‰i diváci na své "muzikálové" hvûzdy?
Na‰i diváci mají samozfiejmû své hvûzdy a chodí na
nû. Chodí i na jedno pfiedstavení vícekrát, aby mohli
vidût v‰echny alternace. Nejsem v‰ak odborník na 
obecenstvo. Znám opravdu jednoho jediného diváka,
a to se v nûm je‰tû nûkdy moc nevyznám, a tím divá-

kem jsem já. Vím, Ïe v Praze divadlo mnohem více Ïi-
je z turismu, v Plzni a v Brnû to je, co se t˘ãe struktu-
ry obecenstva, obdobné. Hodnû se v‰ak li‰í provede-
ní v tûchto mûstech. Nûkteré exscesy (napfi. v obsa-
zení), které si dovolují v Praze, by nám v Brnû neod-
pustili. 
MÛÏe se muzikál v budoucnu stát jakousi jedno-
duchou "náhraÏkou" opery?
Nevím, kde se vzala u opery ta nálepka, Ïe se jedná
o nûco v˘jimeãnû nároãného a komplikovaného a
oproti napfi. muzikálÛm sloÏitého. ProtoÏe je obvykle
váÏná, nebo tragická? Nebo, Ïe se v Praze uvádûjí
muzikálové pitominy? Operní pfiíbûhy, témata, poslá-
ní nejsou o nic sloÏitûj‰í neÏ u nûkter˘ch muzikálÛ,
takÏe odpovídám takto: jestli nebudou psát opery ta-
lentovaní muzikanti na základû v˘born˘ch libret, sta-
ne se muzikál logick˘m nástupcem opery v rámci tzv.
Ïivého hudebního divadla a opera bude pûstována ja-
ko muzeální záleÏitost.
Je muzikál oblíben (podobnû jako napfiíklad tele-
vizní seriál) pro svou srozumitelnost a jednodu-
chost? MÛÏe b˘t muzikál pro diváka, kter˘ bûÏnû
nenav‰tûvuje divadelní pfiedstavení nebo je diva-
dlem zcela nepoznamenan˘, jak˘msi pfiedstup-
nûm k "sloÏitûj‰í" formû - ãinohfie, opefie...?
viz.odpovûì ã.6
Jaká je náv‰tûvnost muzikálÛ ve va‰em divadle
ve srovnání s operetou, operou, ãinohrou?
Nejvíce repríz zaÏívá muzikál, ov‰em ãinohra nijak
nezaostává. Klasická operetní pfiedstavení vyhledává
stále ménû divákÛ. Je dobré si v‰ak uvûdomit, Ïe o-
pereta byla po dlouhou dobu náhraÏkou za chybûjící
souãasné – muzikálové inscenace. Do na‰eho diva-
dla byl v roce 2004 pfieveden zpûvoherní soubor ND
Brno. Mnoho let se jiÏ pfied tímto pfiechodem pokou-
‰el o nûkteré muzikálové tituly a klasickou operetu u-
vádûl v premiérách spí‰e sporadicky – cca 1-2 tituly
za tfii roky. 
Pocítili jste v mûsících listopadu a prosinci pokles
náv‰tûvnosti, kter˘ by kopíroval ekonomickou si-
tuaci? Zaznamenáváte nyní pokles poãtu ná-
v‰tûvníkÛ ãi jejich men‰í zájem v souvislosti s v˘-
vojem kolem nás? (V Praze tomu tak není, ba na-
opak... jen pro srovnání).
Od roku 1995 jsme stále vyprodaní. Od roku 2004
pak provozujeme témûfi kaÏdodennû dvû scény s cel-
kovou kapacitou 1.000 míst a situace se nezmûnila.
Zatím jsme nic podobného nezaznamenali, byÈ jsme
divadlo s pomûrnû drah˘m vstupn˘m.
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âINOHERNÍ SCÉNA
Thomas Bernhard

SÍLA ZVYKU
tragikomedie / ãeská premiéra
Hru novodobého rakouského klasika, v posledním desetiletí
ãasto hraného a ãteného i u nás, uvedeme v reÏii Hany
Bure‰ové a v hlavní roli s Janem Mazákem, kter˘ byl právû
nedávno nominován na Cenu Alfréda Radoka. Dûj se ode-
hrává v maringotce cirkusového  fieditele Caribaldiho. Ten si
kdysi dávno usmyslel, Ïe nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve
volném ãase SchubertÛv smyãcov˘ kvintet Pstruh. A tak se
uÏ dvaadvacet let snaÏí pfiinutit Îongléra, Krotitele, Vnuãku
a Klauna, ktefií nemají k hudbû Ïádn˘ vztah, aby se nauãili
hrát na klavír, housle, violu a basu... 
Síla zvyku je o touze po absolutní dokonalosti, která je v‰ak
v nesluãitelném rozporu s banální, v‰ední a poniÏující reali-
tou. Hra má svou komikou blízko k fra‰ce a varírováním 
opakování rÛzn˘ch situací i ke klauniádû ãi filmové grotesce.
Protagonistou tohoto absurdního divadla, podobnû jako i v ji-
n˘ch Bernhardov˘ch hrách, je dominantní muÏská postava,
jíÏ se její megalomanská a tedy nenaplnitelná touha po do-
konalosti stává krutou i smû‰nou posedlostí, s níÏ tyranizuje
a deprimuje své okolí a nakonec i sebe. 
Premiéra: 12. záfií 2009

HUDEBNÍ SCÉNA
Michael Kunze, Sylvester Levay

MOZART!
rockov˘ muzikál / ãeská premiéra
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty kon-
tinentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m rodá-
kem, a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve svûtové
premiéfie jej v roce 1999 uvedly Spojené scény vídeÀské, aby
ho pak dále s úspûchem hráli napfi. i v Hamburku, Budape‰ti,
Tokiu... Jde nejen o biografick˘ pfiíbûh slavného skladatele,
n˘brÏ boj génia s prÛmûrností, o jeho stfiet se spoleãností,
o jeho snaze osvobodit se z pout konvencí, penûz a moci, ro-
diny, vãetnû vlastního otce Leopolda Mozarta, a stát se nezá-
visl˘m tvÛrcem. JakoÏto umûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává
snadn˘m terãem pomluv, lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m
Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ génius, zázraãné „por-
celánové dítû", s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivo-
ta konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka
oproti ãlovûku a kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty, hol-
duje alkoholu, miluje, sní, pere se o svou svobodu. V âeské
republice pak pÛjde o vÛbec první nastudování a uvedení jed-
noho z titulÛ dnes svûtovû proslulé autorské dvojice Kunze-
Levay v reÏii Stana Slováka.
Premiéra: 26. záfií 2009

âINOHERNÍ SCÉNA
Václav Cejpek, Zbynûk Srba, Jan ·otkovsk˘ 

PASTORÁLA ANEB HRY VÁNOâNÍ
lidové vánoãní hry / svûtová premiéra
PfiestoÏe Ïijeme ve tfietím tisíciletí, jsou pro nás Vánoce stá-
le svátky, které si ponejvíce spojujeme s dobou, kdy je‰tû
neexistovaly ani mobilní telefony, ani automobily, ani dal‰í ci-
vilizaãní vymoÏenosti. Jsou to svátky míru, klidu, lásky, rodi-
ny, které si i mezi paneláky pfiedstavujeme jako nesmrtelnou
krajinu obrázkÛ Josefa Lady. âeské divadlo jiÏ staletí ãerpá
z textÛ lidového barokního divadla. Okouzlují nás sv˘m pÛ-
vabn˘m archaick˘m jazykem, divadelními postupy, zdánlivû
jednoduch˘mi, které v‰ak pfiedstavují návrat k prasíle ele-
mentární divadelnosti, i naivitou, se kterou traktují pfieváÏnû
biblické pfiíbûhy optikou i pohledem prost˘ch venkovanÛ.
Jsou to texty plné okouzlení, vroucné zboÏnosti a (místy aÏ
drsnû) zlid‰Èujícího humoru. A právû po tûchto pokladech se
odhodlal sáhnout tvÛrãí t˘m reÏiséra ZbyÀka Srby a drama-
turgÛ Václava Cejpka a Jana ·otkovského, aby z nich stvo-
fiil novou, osobitou inscenaci, která by mûla b˘t jak poetic-
kou, líbeznou oslavou vánoãních svátkÛ, tak zároveÀ za-
my‰lením se nad dne‰ním smyslem Vánoc, dílem, které by
dokázalo star˘m lidov˘m textÛm vdechnout nov˘, dne‰ní

smysl a pfiedstavit znám˘ biblick˘ pfiíbûh pfiitaÏlivû pro sou-
dobého diváka.
Premiéra: 31. fiíjna 2009

HUDEBNÍ SCÉNA
Frank Wedekind, Steven Sater, Duncan Sheik

PROCITNUTÍ JARA (Spring Awakening)
jazzrockov˘ muzikál / ãeská premiéra
Evropsk˘ svût divadla zná dobfie dílo nûmeckého dramatika
Franka Wedekinda a jeho Procitnutí jara (Frühlings
Erwachen, 1891). Tuto kdysi skandální tragédii dûtství a do-
spívání vûnoval autor rodiãÛm a uãitelÛm, které oznaãil za
skupinu lidí totálnû neteãn˘ch a lhostejn˘ch k potfiebám mla-
dé generace. Nové pojetí z pera americk˘ch autorÛ, libretisty
a textafie Stevena Satera a skladatele Duncana Sheika, je
v podobû muzikálové adaptace naprosto novátorské, otevfie-
né a strhující. Autofii pfiinesli na jevi‰tû dílo neb˘valé otevfie-
nosti a pravdivosti, které s tradovan˘m muzikálov˘m sklonem
k sentimentu a romantiãnosti nemají nic spoleãného. Pfiíbûh
skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. století v jejich adaptaci
nab˘vá naprosto souãasn˘ charakter a jeho poselství je alar-
mující. Stále Ïivé mezigeneraãní problémy mezi rodiãi a dût-
mi, mezi dûtmi a uãiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace,
komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví,
vzájemné nepochopení, pfiedsudky, malomû‰Èáctví - to v‰e,
vãetnû sexuality a prvních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto
s odvahou, nekompromisností a pfiirozeností mlad˘m lidem
vlastní. Procitnutí jara (Spring Awakening) mûlo off-broad-
wayskou premiéru v ãervenci roku 2006 v New Yorku, aby uÏ
od 10. prosince téhoÏ roku putovalo pfiímo na Broadway, do
divadla Eugena O’Neilla. Dílo získalo 11 nominací na prestiÏ-
ní ocenûní TONY, z nichÏ dostalo 8 za nejlep‰í muzikál, reÏii,
hudbu, hlavního protagonistu aj. „Jednou za generaci, má-
me-li ‰tûstí, se neoãekávanû objeví nov˘ muzikál, kter˘ v‰e
zmûní. To je to vzru‰ující na úspûchu uvedení Procitání jara“
(New York Observer). Procitnutí jara uvedeme v ãeské pre-
miéfie v reÏii Stanislava Mo‰i.
Premiéra: 21. listopadu 2009

âINOHERNÍ SCÉNA
Francis Veber 

BLBEC K VEâE¤I
situaãní komedie
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající víno
a skvûlé s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je Francie zemí,
která rodí i znamenité komedie. V pfiedvánoãním ãase vám
pfiiná‰íme jednu z nich. Pierre Brochant má s pfiáteli podivu-
hodn˘ zvyk. KaÏd˘ t˘den pozvou na veãefii nûjakého pros-
tého, respektive hloupého ãlovûka a cel˘ veãer se potom ba-
ví na úãet tohoto „blbce, tupce, osla“, aniÏ by dotyãn˘ vûdûl,
Ïe se mu spoleãnost vysmívá. Dal‰ím takov˘m obûtním be-
ránkem mûl b˘t i Francois Pignon, jehoÏ nejvût‰í zábavou je
stavût modely rÛzn˘ch budov ze sirek. Obvykl˘ veãírek se
ov‰em nekoná. Situace se podle pravidel situaãní komedie
zamotává, kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena, Ïe jej opou‰tí. Na po-
moc ne‰Èastnému manÏelovi zÛstává pouze jednoduch˘
Francois, jehoÏ vinou se do dûje pfiiplete spirituálnû ‰ílená
milenka, ‰kodolib˘ (ne)pfiítel a dokonce kontrolor daÀového
úfiadu. Mistrnû vybudovaná zápletka s jiskrn˘mi dialogy po-
chází z pera francouzského autora Francise Vebera, kter˘ je
znám˘ i jako filmov˘ autor a reÏisér. Tuto komedii plnou o-
mylÛ, nedorozumûní, gagÛ a vá‰ní s mravoliãn˘m koncem
uvedeme v reÏii ZdeÀka âernína.
Premiéra: 12. prosince 2009

HUDEBNÍ SCÉNA
Jerry Herman, Michael Stewart

HELLO, DOLLY!
v˘pravn˘ muzikál
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o uvá-
dûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozfiejmû
cítí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního
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muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patfií i dílo skla-
datele Jerryho Hermana a libretisty a textafie Michaela
Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména - Hello, Dolly!
Dílo, které po své newyorské premiéfie v roce 1964 zazna-
menalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební adaptací diva-
delní hry Thornthona Wildera Dohazovaãka, jejíÏ pfiedlohou
zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka Nestroye
A jde se fiádit, jejíÏ pfiedlohou zase byla vtipná jednoaktovka
Johna Oxenforda Dobfie stráven˘ den (geneze námûtu byla
tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující
téma!). Kdo muzikál nezná, tomu pfiipomínáme: Jedná se
o pfiíbûh podnikavé zprostfiedkovatelky sÀatkÛ na newyor-
ském pfiedmûstí – dohazovaãky Dolly Leviové, která si
ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouz-
lem své osobnosti dokáÏe mrzoutského starého mládence
Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli v ga-
lantního a milujícího muÏe. Ústfiední píseÀ byla nahrána ne-
sãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m „chraplav˘m“
hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové zpracování zajistilo
muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ ta-
neãník, choreograf a reÏisér Gene Kelly natoãil film
s Barbrou Streisandovou a Waltrem Matthauem v hlavních
rolích. Od své premiéry se tento muzikál hrál na Broadwayi
do roku 1970 a dosáhl fantastického poãtu 2844 repríz.
U nás se reÏie ujme Gustav Skála, jeho inscenace komedie
"Brouk v hlavû" se u nás hraje jiÏ 12 let a podobn˘ osud za-
jisté ãeká  jak jeho Charleyovu tetu, tak jistû i muzikál Hallo,
Dolly!
Premiéra: 23. ledna 2010

âINOHERNÍ SCÉNA
Zdenek Merta, Zora Jandová

NAHÁ MÚZA
‰ansonov˘ muzikál / svûtová premiéra
V meziváleãné PafiíÏi se scházejí umûlci z celého svûta,
mûsto Ïije umûním, ale nenápadnû se mezi bohému a sme-
tánku vkrádá i hrozba druhé svûtové války. Mûstem zní hla-
sy kamelotÛ a umûlci hledají v barech a kabaretech své mú-
zy. Jednou z nich se stává i mladá malífika Magdaléna, kte-
rá zasáhne do Ïivota hned dvou muÏÛ. Frederik a Marian
byli pfiátelé, neÏ potkali tuto tajemnou, talentovanou a o-
kouzlující Ïenu. Osudy postav se zamotávají, hrdinové hle-
dají své místo na zemi, pokou‰ejí se jít za splnûním sv˘ch
snÛ. Autorsk˘ muzikál Zdenka Merty a Zory Jandové roze-
hrává pfiíbûh o lásce, o umûní a o hledání sebe sama v rych-
l˘ch stfiizích, retrospektivních vzpomínkov˘ch v˘jevech a vi-
zuálnû pÛsobiv˘ch obrazech. V romantickém pfiíbûhu se
znaãnou dávkou sarkasmu a nadhledu oÏívají obrazy, barvy
a koneãnû i opravdová Múza pfiipravená políbit svého umûl-
ce. Inscenaci uvedeme v reÏii ·imona Cabana.
Premiéra: 6. února 2010

HUDEBNÍ SCÉNA
Aristofanés, Zdenek Merta, Jifií Îáãek  

PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
politicko-satirick˘ muzikál / nová verze
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu
tnout do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spo-
leãensk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praot-
cem v‰ech satirikÛ. PfiestoÏe jsou jeho hry témûfi 2400 let
staré, jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiãnosti  stále in-
spirující. Zfiejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âe-
chách je pfiepis PtákÛ básníka Jifiího Îáãka Ptákoviny podle
Aristofana, jeden z ojedinûl˘ch poãinÛ ãeského satirického
divadla 80. let. Îáãek svou znaãnû volnou adaptaci
Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy komentoval vûtou: „Na pfiípad-
nou námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu odpo-
vûdût protinámitkou, Ïe i svût se od Aristofanov˘ch dob po-
nûkud zmûnil.“ Jde o text, kter˘ má pro Mûstské divadlo tak-
fiíkajíc historick˘ v˘znam – pfii jeho inscenaci se v tûsnû
pfiedrevoluãním Národním divadle poprvé se‰li reÏisér
Stanislav Mo‰a a hudební skladatel Zdenek Merta. Nyní se
k patfiiãnû aktualizovanému a revidovanému textu vracejí,
aby se opût pokusili (Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lido-
vé ta‰kafiice s její Ïivelnou hravostí, plebejskou neuctivostí
a humornou nadsázkou.“ NeboÈ: „Staré se tváfií jako nové,

/coÏ mûní leda kolorit./ VÏdycky se sãuchnou vyÏírkové/ 
a usadí se u koryt!“ 
Premiéra: 13. bfiezna 2010

âINOHERNÍ SCÉNA
Jean Anouilh

BECKET ANEB âEST BOÎÍ
historické drama o hledání a nalézání sebe sama
Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch jevi‰È uÏ dob-
ré pÛlstoletí a jaksi ne a ne zestárnout. Snad proto, Ïe je pro-
stû moudrá. Drama s námûtem z anglické historie (12. sto-
letí)  vyuÏívá techniky «divadla na divadle» k evokaci vzru-
‰ujícího pfiíbûhu o pfiátelství a posléze rivalitû mezi králem
Jindfiichem II. Plantagenetem a jeho kumpánem, anglosas-
k˘m feudálem Thomasem Becketem. Ten jako noblesní ko-
laborant virtuóznû «tanãí mezi vejci», jen aby si zachoval
své v˘sady: je mlad˘, lehkomysln˘, chce Ïít a uÏívat si. AÏ
do chvíle, kdy ho král pfiinutí pfiijmout úfiad arcibiskupa can-
terburského, hlavy církve v Anglii: «Byl jsem ãlovûk beze cti,
a najednou jsem ãest zase na‰el, kfiehkou a zranitelnou ja-
ko dítû, ãest BoÏí. A ta se stala i mou ctí.» PfieloÏeno do 
obyãejn˘ch slov: Becket nachází ztracenou dÛstojnost
a poctivost k sobû samému. Pro tuto ãest Becket obûtuje po-
hodlí, majetek, pfiátelství krále a vposled i Ïivot. V dramatu,
které se vyznaãuje Anouilhovou elegantní schopností pojed-
nat politikum vzru‰ivû a s nadsázkou, such˘m humorem
a brilantní konverzaãní vybrou‰eností oscilující mezi vtipem
a filosofickou meditací, mezi tragikou a komikou, oÏívají té-
mata vzpoury individua proti zavedenému fiádu, samoty je-
dince uprostfied druh˘ch, vztahu lidského soukromí a svû-
ta... inscenaci bude reÏírovat slovinsk˘ reÏisér Janez
Starina.
Premiéra: 24. dubna 2010

âINOHERNÍ SCÉNA
Robin Hawdon

ÚÎASNÁ SVATBA
tfieskutá komedie
Posledním „kofiením“ na sezonní nabídce na‰eho divadla bu-
de opût komedie, tentokrát ìábelská. Svatební obfiad a chví-
le pfied ním jsou obvykle situací, kdy se lámou Ïivotní osudy.
Tak je to i v jedné z nejlépe napsan˘ch komedií souãasnos-
ti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel se budou brát. Oba
se na svatbu velice tû‰í. I Tom, BillÛv svûdek, se tû‰í.
I Ráchelini rodiãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je pro-
najato... JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli po
noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje 
a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo – a dívka fií-
ká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny 
a za vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omy-
lem zapletené pokojské Julie se pokusit v‰e utajit pfied ne-
vûstou a její matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛ-
sobit hotelové obsluze mírné komplikace. V‰e se navíc defi-
nitivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka 
s Billem strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedo-
rozumûní spûje k nevyhnutelné katastrofû, která se nakonec
ukáÏe paradoxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná
klasická situaãní komedie zku‰eného britského dramatika
Robina Hawdona obletûla od své premiéry v roce 1994 je-
vi‰tû celé Evropy! U nás bude uvedena v reÏii Stanislava
Slováka.
Premiéra: 22. kvûtna 2010

Objednávky na Sezonní pfiedplatné 2009/2010 
pfiijímá komerãní oddûlení divadla, 
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 410.

Cena Sezonního abonmá: 3 200,- Kã ; pro dÛchodce,
studenty a drÏitele prÛkazÛ  ZTP a ZTPP: 2 400,- Kã.  
Pfiedplatné lze zakoupit od 4. kvûtna 2009 kaÏd˘ v‰ední
den od 9.00 do 16.30 hod. 
(Bûhem prázdnin: po, út, ãt, pá  10.00 - 14.00 hod., stfie-
da 9.00 - 16.30 hod.).
Abonmá lze objednávat i na http://www.mdb.cz.
Uzávûrka 31. 7. 2009.
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Yasmina Reza: KUM·T 
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepfiíli‰ úspû‰ná fran-
couzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii
pro tfii muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pfie-
kladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku
Sztuka, na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech
Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl od té do-
by pfieloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm nejedna
hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla.
Yasmina Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch textÛ
(v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í ohlas její Tfii verze Ïivota), ale
triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednodu-
chosti se uÏ nepfiiblíÏila. Není divu. Ta hra má takfika geniální v˘-
chozí situaci – tfii mnohaleté pfiátele stfiedního vûku rozdûlí názor
na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ za nekfiesÈanské peníze po-
fiídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznáva-
ného souãasného malífie. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí,
je-li tato koupû v˘razem vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m
pozérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛ-
bec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pfiekvapivé, jak

pfiesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí Reza
jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediální formou
své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“ pfiátelství
nám coby divákÛm podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik Bofieck˘.

Tennessee Williams:
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho z nejv˘-
znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století. Jeden z jeho nejv˘znam-
nûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pullitzerovou cenou) jistû ne-
tfieba zvlá‰tû pfiedstavovat. Staãí jen pfiipomenout ‰kálu svûto-
v˘ch hercÛ od Paula Newmana pfies Kathleen Turnerovou
k Laurenci Olivierovi, ktefií v této hfie, proslulé mimofiádn˘mi he-
reck˘mi pfiíleÏitostmi, dosahovali vrcholÛ své kariéry.
Podtitul „Koãky“ by mohl znít „rodinná oslava s tajemstvím“. Pan
Pollitt, miliardáfi a jeden z nejvût‰ích vlastníkÛ pozemkÛ na ame-
rickém Jihu, slaví své pûta‰edesáté narozeniny ve velkém stylu.
V‰ichni se veselí s ním, kromû syna Bricka, kter˘ se osamûle u-
píjí ve svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“ dostává jeden neãekanû
velkolep˘ dárek navíc: jeho podezfiení, Ïe má rakovinu, bylo myl-
né. Nebo ne? Mistrná psychologická pitva napjat˘ch vztahÛ
v rámci jedné jiÏanské rodiny, kofienûná navíc nastávajícím bo-
jem o pfiípadnou pozÛstalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková, Jana
Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik Bofieck˘, Milo‰
Kroãil a dal‰í.

Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ruské moderny Dmitrij S.
MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za pohnuté atmosféry
první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm vystihl dvojí tváfi nemilo-
vaného syna Katefiiny Veliké, cara Pavla I. - bezskrupulózního ty-
rana, fiádící bestie, i nûÏného milence a sentimentálního snílka. Na
ruskou scénu se drama dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a poslé-
ze ve dvacát˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim pfiinutil autora odejít
do emigrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûrné,
psychologicky v˘stiÏné a dramaticky strhující podání pfiízraãného
ovzdu‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kfiehkostí ãlovûka – to
v‰e vytvofiilo z MereÏkovského hry jeden z nejsugestivnûj‰ích ob-
razÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná i o mimofiádnû silné dílo plné
nadãasov˘ch dimenzí. Na pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí
se i tragédie rodinná, v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tra-
gédií. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Oldfiich Smysl nebo
Jaroslav Matûjka, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková, Mária
Lalková, Ladislav Koláfi, Jan Mazák, Viktor Skála, Zdenûk Junák,

Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰ nebo Karel Mi‰urec
a dal‰í.

Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch kome-
dií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem
a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého srdce na milost-
nou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost i moÏné
snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání
s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typick˘m
to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe
v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student
Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vychá-
zející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou záru-
kou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie.
ReÏie byla svûfiena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na-
‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!). 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek, Zdenûk Junák,
Irena Konvalinová nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan
Mazák.

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní komedie
dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou omezeného
i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh s milostnou zápletkou, ve
které dívka pfievleãená za muÏe hledá svého milého, jako by
ironicky vyvracel rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm
najednou“. Av‰ak Truffaldino svou morálnû problematickou
aktivitou dokládá, Ïe tomu tak lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom
mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Petra Jungmanová, Ladislav Koláfi, Pavla
Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová, Irena Konvalinová,
Patrik Bofieck˘, Michal Nevûãn˘.

William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií lásky,
pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poetiky. B˘vá o-
znaãována jako komedie slavnostního veselí ãi komedie maso-
pustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrácen˘ svût. Ve‰keré to tfie‰tûní
se samozfiejmû toãí kolem lásky. Z tolika pfieludÛ je Ïiva láska, Ïe
sama je sv˘m vlastním pfieludem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏen-
ce Violu a Sebastiana. Viola pfiijímá v chlapeckém pfievleku pod
jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského, a za-
miluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou a krásnou hrabûnku
Olivii. Vy‰le k ní jako svého posla lásky Cesaria a Olivie zahofií
láskou k mladému zprostfiedkovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se na
scénû objeví Sebastian a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním
uzavfie tajn˘ sÀatek. Romantick˘ pfiíbûh se proplétá s pásmem
komick˘m, jehoÏ protagonisty jsou sir Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c,
jeho kumpán rytífi Ondfiej Tfiasofiitka a hrabûnãina komorná
Marie. V‰ichni tfii jsou strÛjci neplechy na zap‰klém puritánovi
Malvoliovi, správci Oliviina panství: podvrÏen˘m listem jej pfie-
svûdãí, Ïe ho pÛvabná hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná svá-
teãní komedie pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfie-
vlekÛ, soubojÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích,
kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem" o pr-
chavém mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém neãase.
Veãer tfiíkrálov˘ tedy pfiiná‰í pro kaÏdého nûco; záleÏí na nás,
chceme-li se na lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skr-
ze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák                                                                 
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Kováfiíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena Konvalinová,
Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák,
Lenka Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Bofieck˘, Michal
Isteník a dal‰í.

Alexandre Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: 
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného ro-
mánu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lásce na po-
zadí politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní pfiátelé, ãlenové královsk˘ch
mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos a subtilní Aramis na-
cházejí nového druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici
d'Artagnanovi. Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Richelieua,
kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Milady de Winter a hrabûte
Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou královnu a u-
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ãtvrtek Yasmina Reza zakoupeno 
19.00 Kum‰t
pátek Yasmina Reza AB5 
19.30 Kum‰t
sobota Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
nedûle Tennessee Williams E7
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Dmitrij MereÏkovskij PPP
18.00 Smrt Pavla I.
úter˘ Dmitrij MereÏkovskij P18
18.00 Smrt Pavla I.
ãtvrtek Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
pátek Tennessee Williams A5
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Tennessee Williams A2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas PP1  
18.00 Charleyova teta
pátek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
sobota Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
nedûle Tennessee Williams D
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ William Shakespeare C2 
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek William Shakespeare AB4 
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek Yasmina Reza C5 
19.30 Kum‰t
sobota A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB6
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     AB2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
4.4.
5.4.
5.4.
8.4.
9.4.

10.4.
11.4.
12.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
24.4.
25.4.
25.4.
26.4.
30.4.

stfieda A. L. Webber, T. Rice A3/AB3
19.30 Evita
ãtvrtek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón C4
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg             C5/E5
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           A3/AB3
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A/M2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
15.00 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud R/X2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud Z/T2009
19.30 Mam’zelle Nitouche
ãtvrtek A. L. Webber, T. Rice A4/AB4
19.30 Evita

2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
9.4.

10.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
30.4.

Zájezdy: 29. dubna hostuje MdB s Mam’zelle
Nitouche ve Zlínû.

Kum‰t,
reÏie: Zdenûk âernín
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1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
17.5.
19.5.
21.5.
22.5.
23.5.
28.5.
29.5.
29.5.
30.5.
31.5.

pátek William Shakespeare E5 
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
nedûle William Shakespeare D
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda Tennessee Williams AB3
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
ãtvrtek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams C5
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Eduardo Rovner M2009
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Eduardo Rovner Z2009
19.30 Vrátila se jednou v noci
stfieda Eduardo Rovner T2009
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Tennessee Williams A4
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams E5
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
nedûle Yasmina Reza Festival T̆ den KejklífiÛ 
19.30 Kum‰t
úter˘ Brandon Thomas Festival T̆ den KejklífiÛ 
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek J. Borgeson, A. Long, D. Singer Divadlo v Dlouhé
19.30 Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
pátek Brandon Thomas A2009 
19.30 Charleyova teta
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek A. P. âechov C4 
19.30 Tfii sestry
pátek A. P. âechov vefiejná generálka 
14.00 Tfii sestry
pátek A. P. âechov pfiedpremiéra, A5 
19.30 Tfii sestry
sobota A. P. âechov premiéra, P
19.30 Tfii sestry
nedûle A. P. âechov premiéra
19.30 Tfii sestry

1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

11.5.
12.5.
12.5.
13.5.
14.5.
14.5.
15.5.
16.5.
18.5.
19.5.
20.5.
22.5.
23.5.
23.5.
24.5.
24.5.
26.5.
27.5.

pátek A. L. Webber, T. Rice A5/AB5
19.30 Evita
sobota A. L. Webber, T. Rice A6/AB6
19.30 Evita
nedûle A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
pondûlí A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
úter˘ A. L. Webber, T. Rice A2/AB2
19.30 Evita
stfieda A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
ãtvrtek A. L. Webber, T. Rice C4
19.30 Evita
pátek A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)     Festival T̆ den KejklífiÛ
pondûlí J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a R/X2009 
19.30 Peklo

Zájezdy: 20. a 21. kvûtna hostuje MdB s komedií
Sluha dvou pánÛ ve Znojmû a 21. kvûtna s muziká-
lem Jesus Christ  Superstar v Lublani.

Tfii mu‰ket˘fii,
reÏie: Hana Bure‰ová
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pevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích, v nichÏ je od-
kr˘váno i leccos ze záhadné minulosti hrdinÛ, rytífiskost mu‰ke-
t˘rÛ a jejich vûrnost ‰lechtick˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástra-
hami mstivé Milady i kardinála. Tfii mu‰ket˘fii dodnes uchvacují
sv˘m dobrodruÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní energií, s níÏ
hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfiekáÏkám. V mu‰ket˘rské epopeji
se Dumasovi podafiilo vytvofiit obraz nezapomenuteln˘ch hrdinÛ,
ktefií se díky morálním vlastnostem, odvaze, vûrnosti a cti stali
symbolem stateãnosti a rytífiskosti. Dramatizace v˘jimeãnû ús-
pû‰n˘ch spolupracovníkÛ na‰eho divadla bude v mnohém pfie-
kvapující! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláfi, Ivana VaÀková, Pavla Vitázková, Eva
Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha nebo Luká‰ Vlãek,
Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Mária Lalková a dal‰í.

Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpfiednûj‰ího souãasného autora
argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a doãkala se
mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel
pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co t˘den vylí-
ãil, co nového se mu pfiihodilo. Skuteãnost si lehce pfiibarvuje, nû-
které vûci zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ
jí jednoho dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho
po návratu domÛ neuvûfiitelné pfiekvapení: jeho matka Fanny po
deseti letech „odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci
osobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïi-
vota svého dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘,
kdo ji vidí a sly‰í, spou‰tí se fietûzec komick˘ch situací, nedoro-
zumûní, zámûn a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve své komedii
o nádhernû vitální, byÈ mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem
vystihuje dÛleÏitost pfiátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ
Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondfiíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva
Jelínková a Josef Jurásek. 

H U D E B N Í  S C É N A

A. L. Webber, T. Rice:  EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar se oba
autofii pustili do muzikálového zpracování Ïivotního osudu v˘-
znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón. Evita je man-
Ïelka diktátora Juana Peróna, první dáma Argentiny v letech
1946–1953 a obdivovaná davy. Proti Evû a Perónovi stojí cynic-
k˘ leviãák Che (Che Guevara) jako chór o jednom hlasu, jehoÏ
extravagantní dramatickou podobu vytvofiil reÏisér svûtové pre-
miéry v Prince Edward Theatre v Lond˘nû  roku 1978 Ameriãan
Harold Prince. Tento muzikál  úspû‰nû pouÏívá dva hudební sty-
ly – soft-rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky, a ten mi-
strnû  spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazy-
kem. Po dílech Jesus Christ  Superstar a Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i) uvedeme na
Hudební scénû také Evitu opût v pfiekladu Michaela Prostûjov-
ského jako v pofiadí jiÏ tfietí dílo této snad nejúspû‰nûj‰í svûtové
autorské muzikálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Ján Jackuliak ne-
bo Stano Slovák nebo Du‰an Vitázek, Jifií Hork˘ nebo Igor Ondfiíãek,
Robert Jícha nebo Jifií Mach nebo Radek Novotn˘ a dal‰í.

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A 7 TRPASLÍKÒ 
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny mat-
ky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe
snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemfie i Král, je jí mladá
Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pfied smrtí ji za-
chrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné
pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘l-
kami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dfiímala,

jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna
pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou
ponûkud malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se po-
dafiilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se zbavit se jí sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû inspirováni pro-
slulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvofií hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr
·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napûtí, ztfie‰tû-
ného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozfiejmû kofienû-
no pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má
v‰echny pfiedpoklady b˘t pfiíjemn˘m pfiedstavením, nabízejícím
dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zá-
bavou pro celou rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáfi nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tû-
pán, Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláfi nebo Igor
Ondfiíãek, Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo
Jakub Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub
Przebinda nebo Jifií Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta ne-
bo Alan Novotn˘ a dal‰í. 

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg  
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti
svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry v Palais des Sports
v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pfies, pro dílo zlomovou,
premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii
Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987, kde
byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál, hudbu,
libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo, Melbourne,
Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallin ãi Bûlehrad. Jeho proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev
publika má v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ produ-
cent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu,
emocionalitu a literární kvalitu a nechal jej pfieloÏit do angliãtiny
a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného ro-
mánu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním
ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hrdiny, je-
ho neúnavného pronásledovatele, policejního komisafie Javerta,
malé osifielé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku 
studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na po-
zadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády
revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové scény se
stfiídají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondfiíãek nebo Petr
·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka
Janíková nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Jakub Uliãník nebo
Du‰an Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová a dal‰í

Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud 
MAM’ZELLE  NITOUCHE
„Svatá Nitouche, ó má patronko, zachrání‰-li mne, má madonko,
pak za to ráda slíbím já, Ïe se uÏ polep‰ím, kdyÏ Pán BÛh dá…“
Tato opereta-vaudeville je nesmírnû vtipnou, divadelnû rozko‰a-
tûlou konfrontací tfií (i hudebnû) rozdíln˘ch svûtÛ: klá‰tera, diva-
dla a kasáren. Titulní hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve sva-
tou‰kovském prostfiedí komedii, ale hraje ji i její uãitel zpûvu, cti-
hodn˘ klá‰terní varhaník, pan Célestin. ¤íká se, Ïe skladatel
v nûm na‰el své autobiografické rysy. Florimond Ronger, zvan˘
Hervé (1825 – 1892) totiÏ zaãínal také jako varhaník a své první
operety musel psát také pod pseudonymem. Navíc pan Célestin
uÏívá v Mam’zelle Nitouche umûlecké jméno Floridor… Právo
psát operetu o skladateli operet mûl Hervé víc neÏ kdokoli jin˘,
neboÈ to byl právû on, kdo komponoval vÛbec první operety je‰-
tû pfied Offenbachem a kdo také otevfiel první operetní divadlo.
MAM’ZELLE  NITOUCHE mûla svûtovou premiéru v pafiíÏském
Théatre des Variétés 11. 1. 1883. UÏ brzy po svém vzniku ji po-
prvé poznali i ãe‰tí (ND v Praze v roce 1890) a morav‰tí (Staré
divadlo na Vevefií v roce 1892) diváci. 
ReÏie, inscenaãní úprava a choreografie: Gustav Skála 
Úãinkují: Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Radka Coufalová nebo
Johana Gazdíková, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina nebo Jifií Zmidloch,
Eva Gorãicová nebo Irena Konvalinová, Miroslava Koláfiová nebo
Vladimíra Spurná, Jan Apolenáfi nebo Zdenûk Junák nebo Zdenûk
Bure‰ nebo Miloslav âíÏek, Milan Horsk˘ a dal‰í.

HRAJEME
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Do Dûlnického domu v Brnû-Îidenicích si pozvala na
Rendez-vous rozhlasová moderátorka Marcela Vandrová
herce na‰eho divadla ozdobené vavfiíny Thálie a divácké an-
kety Kfiídla. Paní Vandrová tím zahájila pravideln˘ pofiad,
kter˘ bude v Dûlnickém domû uvádût kaÏd˘ mûsíc.

Marcela Vandrová a Igor Ondfiíãek

Herec Jifií Mach pfiedstavuje grafické práce své partnerky
hereãky Radky Coufalové

Jifií Mach a Radka Coufalová

Radka Coufalová, Jifií Mach, 
Robert Jícha, 
Marcela Vandrová 
a Igor Ondfiíãek 
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Sladké mámení: Jitka âvanãarová, Alena Antalová,
Yvetta Blanaroviãová, Jana Musilová, Ivana VaÀková,
Johana Gazdíková a nejslad‰í Markéta Sedláãková.

V dubnu si nenechejte ujít 
rozvernou operetku

MAM’ZELLE NITOUCHE
s Radkou Coufalovou 

nebo Johanou Gazdíkovou v hlavní roli
24.4.     19.30
25.4.     15.00
25.4.     19.30
26.4.     19.30
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Zlodûj koní Lujko Zobar (Cikáni jdou do nebe), král
zbojníkÛ Vilém (Máj), ‰tudentík Jack Chesney
(Charleyova teta), dobráck˘ Myslivec (Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ), bohémsk˘ mu‰ket˘r Porthos (Tfii
mu‰ket˘fii) ãi Thálií ocenûn˘ svûták Darryl van Horn
(âarodûjky z Eastwicku). A nejãerstvûji nelítostn˘
a krut˘ komisafi Javert v muzikálovém trháku Les
Misérables (Bídníci). Vûru bohat˘ a zajímav˘ v˘ãet.
A pfiece je to jen zlomek rolí z rejstfiíku ‰umperské-
ho rodáka Petra ·tûpána, kter˘ 20. kvûtna oslaví 
pûtatfiicáté narozeniny. I to byl dÛvod k setkání nad
‰álkem.
Hraje‰ v této sezonû ve dvou slavn˘ch francouz-
sk˘ch románov˘ch adaptacích, navíc se dá fiíct,
Ïe v obou vystupuje‰ v uniformû – Portha ve
Tfiech mu‰ket˘rech a komisafie Javerta v Bídní-
cích. Dá se v tûchto dvou postavách najít ales-
poÀ nûco malinko spoleãného?
Pfiiznám se, Ïe na tohleto jsem vÛbec nepfii‰el.
Dobovû jsou obû hry od sebe pomûrnû vzdálené,
takÏe jsem nad tím takhle vÛbec neuvaÏoval. Ty po-
stavy se od sebe samozfiejmû hroznû li‰í. Tfii mu‰-
ket˘fii jsou témûfi pohádka, historick˘ romantick˘ pfií-
bûh, Bídníci jsou zase z úplnû jiného ranku, takÏe
mnû nenapadlo ty dvû figury nûjak˘m zpÛsobem
spojovat. UÏ ani proto ne, Ïe jsou odli‰né i divadelní
Ïánry.
Porthos, potaÏmo Tfii mu‰ket˘fii, je klasicky ãinoher-
ní hraní, fieknûme aÏ tak tro‰ku ‰arÏiãka – mluvím
tam hlubok˘m hlasem, h˘bu se tam s bfiichem, ãili
kdyÏ budu na sebe ‰kared˘, je to takov˘ ‰uplíãek,
jak se fiíká mezi herci. Javert pro mû byla úplnû jiná
práce, protoÏe je to ãistû o zpûvu. Ze zpívajícího her-
ce se tak stal hrající zpûvák, protoÏe tam mluvené
slovo není ani jedno.
Moje zpívání bylo vÏdycky spí‰ takové „herecké zpí-
vání“. Mluvil jsem o tom se Standou Mo‰ou a ptal
jsem se ho, jestli si myslí, Ïe na takovou práci mám,
protoÏe se necítím b˘t kovan˘ zpûvák a vyjadfiovat
se jenom zpûvem. A on mi tu roli svûfiil. Pro mû to je
v tomhle smyslu velikánská v˘zva – vyzkou‰et si nû-
co nového.
A jak to dopadlo, vidûli diváci...
NeodvaÏuji se to hodnotit, protoÏe se mi to hodnotí
blbû. MÛÏu posoudit v‰echny ostatní na jevi‰ti, jestli
se mi líbí, nebo nelíbí, ale nemûl jsem potfiebu ptát
se lidí: „A co já? Já jsem se vám líbil?“
Zajímalo mû spí‰, jestli pfiedstavení fun-
guje tak, jak má, jestli je kompaktní.
Hodnû prostoru tu má sbor. Ti samí herci
jsou na jevi‰ti skoro pofiád v nûkolika ro-
lích, nûkolika kost˘mech a sv˘m zpÛso-
bem to spoleãnû s Valjeanem táhnou oni.
TakÏe mû po premiéfie pfiedstavení spí‰ zajímalo, jak
se lidi koukali na celek.
Jak se ti Javert hraje?
Na to je jednoduchá odpovûì. Hraje se mi jedním
slovem dobfie. Díky vstfiícnosti korepetitorÛ a tomu,
Ïe se mi lidi vûnovali, s rolí nemám problém.
Nemám tam místo, pfied kter˘m bych se tfiásl nebo
pfied kter˘m bych si nebyl jist˘. TakÏe se v tom cítím
dobfie a hraje se mi to pûknû.
Jak vypadají Bídníci v zákulisí? Tam musí b˘t
pfiece stra‰n˘ ‰rumec...
Ono se to ãasem „ochodí“. Nejhor‰í to bylo u prvních
generálek, kdyÏ pfiivezli v‰echny ty velké kulisy –
barikády, lom. To v‰echno je velikánské a sotva se

to do tûch portálÛ na bok vleze. Bûhem jedné z prv-
ních generálek jsem sedûl v maskérnû, a protoÏe
jsem mûl zrovna dvacet minut volno, pfieliãoval jsem
se „na staro“. Pfiibûhl chlapec s rukou od krve a na-
dával. Za chvilku po nûm zase hereãka: „Doprãic,
urvala jsem si tam nehet.“ Pak jsem pfii‰el do portá-
lu a tam poskakovala dal‰í po jedné noze, protoÏe jí
kulisa pfiejela nohu.
KdyÏ to je‰tû nezná‰ a soustfiedí‰ se na hodnû vûcí

najednou, zapomene‰ tfieba, Ïe ti za zadkem jede
jevi‰tní stÛl. Asi kaÏdému herci, kter˘ tady na
Hudební scénû hrál, se uÏ stalo, Ïe si ‰lápl do prázd-
na. ProtoÏe kdyÏ jevi‰tní stÛl vyjede nahoru, zÛsta-
ne tam asi dvaceticentimetrov˘ schod. Kouká‰ jinam
a najednou ‰lápne‰ do prázdna a letí‰. Je to jen
dvacet ãísel, ale ten pocit, kdy noha nenajde pevnou
zem a ãlovûk ztratí rovnováhu – z toho jsou ty nej-
hor‰í úrazy, vyvrtnuté kotníky a tak.
První generálky jsou vÏdycky trochu hektické, v‰ich-
ni v zákulisí bûhají a snaÏí se stíhat, aby byli v‰ude
vãas. Pak se to ochodí, kaÏd˘ si najde své cestiãky,
kudy má jít, kdy má ãas si oddechnout, kam si má
pfiipravit kost˘m, aby to stihl, komu má fiíct, aby na

RODINNÉ ST¤ÍBRO

PETR
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v‰ichni schovaní v portále a funûli jsme jako
bûsní psi. Ale West Side Story pro nás, kte-
r˘m je dnes pûtatfiicet ãtyfiicet let, byla v˘-
znamn˘m úsekem Ïivota, na kter˘ v‰ichni
stra‰nû rádi vzpomínáme.
Je‰tû se vrátím k BídníkÛm. âetl jsi
HugÛv román?
Nejdfiív jsem vidûl film s Jeanem Gabinem,
pak se mi v rámci povinné ãetby dostala do
ruky kníÏka. No, kníÏka... Dvû obrovské kni-
hy! NemÛÏu fiíct, Ïe znám kaÏdou stránku ro-
mánu. Ale Bídníky znám a myslím, Ïe je to
potfieba pro lep‰í pochopení postav a vztahÛ
mezi nimi. Muzikál je vlastnû zjednodu‰en˘
v˘cuc, protoÏe to nemÛÏeme hrát pût hodin
a pfiesnû vysvûtlovat v‰echny vztahy.
Narazili jsme na to nûkolikrát bûhem zkou-
‰ení. Tak uÏ jen kvÛli tomu jsem si musel ro-
mán vzít a pfieãíst si, proã a jak se co stalo.
Ale ãíst takov˘ velk˘ román podrobnû, na to
prostû nebyl ãas.
Já mám se ãtením trochu problém, protoÏe
mi to stra‰nû dlouho trvá a pfiiznám se, Ïe
jsem na to tro‰ku lín˘. Ale ve chvíli, kdy uÏ si
nûjakou knihu vezmu do ruky, tak mû to
stra‰nû baví. Je to úplnû jin˘ vjem neÏ film,
kino, divadlo nebo televize.
V jednom rozhovoru jsi fiíkal, Ïe jsi chtûl
b˘t pÛvodnû reÏisérem.
To byla taková sranda, klukovsk˘ sen. Tehdy

jsem vÛbec nemûl páru o tom, co ta práce obná‰í.
Bylo to tak, Ïe dva kluci od nás ze tfiídy ‰li na kon-
zervatofi, Ïe budou herci. Tak abych se neopiãil po
nich, fiekl jsem, Ïe budu reÏisér. A vzal jsem to za
své, Ïe kdyÏ budu reÏisér, musím se pfiipravovat na
reÏijní dráhu, takÏe jsem si vypÛjãil knihy a zaãal se
uãit. Pak jsem to fiekl mámû a ta mi na to fiekla:
„Proã chce‰ b˘t reÏisér? To musí b˘t chytr˘, seãtûl˘
ãlovûk, znal˘ spousty vûcí, a ty se‰ pfiece blbej.“ A já
na to: „No, to má‰ asi pravdu, Ïe jsem blbej, tak jo –
já teda budu herec.“
Mûstské divadlo ale ukazuje, Ïe dává ‰anci her-
cÛm, ktefií se chtûjí stát reÏiséry – napfiíklad
Petru Gazdíkovi nebo Stano Slovákovi. Nemá‰
touhu je následovat a zkusit si v rámci divadelní
profese je‰tû nûco dal‰ího?
Niãemu se v tomto ohledu nebráním. Dûlal jsem 

nûj ãekal s hÛlkou, protoÏe nemá ãas si pro ni dojít
sám. Ochodí se to a bûhem pfiedstavení to bûÏí
v pohodû. Samozfiejmû lidi ze sboru mají v Bídnících
‰rumec pokaÏdé, protoÏe mají velmi krátké úseky na
to, aby se pfievlékli.
Tvoje postava komisafie Javerta, kterou alternu-
je‰ s Igorem Ondfiíãkem a Luká‰em Vlãkem, to
v tomhle má asi jednodu‰‰í.
Javert je v˘bornû napsaná role, odzpíváme vÏdycky
úsek a jdeme si dáchnout. Zaãneme, udûláme bu-
báka, vyhodíme svoji vizitku a máme asi deset minut
nebo ãtvrt hodiny. Pak zase pfiijdeme, zase udûláme
bubáka a máme dvacet minut. Pak pfiijde hlavní flák,
‰lágr Tam ve hvûzdách. A nakonec sebevraÏda. Je
to velmi chytfie napsané v tom smyslu, Ïe lidi mají
ãas si oddechnout a nabrat síly. Není to o tom b˘t od
zaãátku do konce na jevi‰ti.
Nechceme tím urãitû fiíct, Ïe Javert
je oddechová role, ale v jaké do-
savadní roli ses nadfiel nejvíc?
TûÏko fiíct. Znamení kfiíÏe byl celkem
záhul, tam jsem si vyhodil plot˘nku.
Lítal jsem tam po jevi‰ti polonah˘
a zpocen˘, mlátil jsem sebou o zem
tak, aÏ jsem si vyhodil plot˘nku. Ale
asi nejvût‰í makaãka pro mne byla
West Side Story. Pfii‰el jsem ze ‰ko-
ly a byl jsem dost shnil˘, sice jsem
obãas za‰el do posilovny nebo jsem
si zabûhal, ale na tenhle styl pohybu
jsem vÛbec nebyl stavûn˘ a pfiipra-
ven˘. Bylo to pro mû úplnû z mosta
do prosta, navlíct si rifle a lítat po je-
vi‰ti, kolikrát jsem necítil plíce. KdyÏ
jsme pak s pfiedstavením pfiijeli do
Bratislavy do haly Istropolis, kde je-
vi‰tû bylo je‰tû o kus ‰ir‰í neÏ u nás,
kaÏd˘ krok navíc byl znát. Stáli jsme
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v muzikálu Bídníci

Se Zuzanou Maurery
v muzikálu Bídníci
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asistenta reÏie, psali jsme spoleãnû se Stankem,
Honzou ·otkovsk˘m a Karlem Cónem Snûhurku,
vym˘‰leli jsme spolu fie‰ení nûkter˘ch jevi‰tních si-
tuací. Funkce asistenta reÏie je ale trochu jiná, mlu-
vil jsem pfies herecké vûci s lidmi na jevi‰ti, takÏe to
nechci s reÏií spojovat.
Baví mû vûci poznávat, dot˘kat se jich, ale mám ta-
kovou zásadu – dokud nebudu mít téma nebo my‰-
lenku, nûco, co chci lidem sdûlit, o ãem chci divadlo
hrát, nemá smysl do toho jít. Pokud nejsem zevnitfi
naplnûn˘ chutí ztvárnit jakékoli téma nebo hrát na
konkrétní téma, které chci z jevi‰tû pfiedat nûkam
dál, nemá to podle mû cenu. A nechci, aby to vypa-
dalo moc nabubfiele, Ïe by divadlo mûlo za kaÏdou
cenu o nûãem vypovídat. Ale musí‰ toho b˘t pln˘,
aby to mûlo smysl. AlespoÀ já to tak mám.
Kdybych si tfieba fiekl, Ïe kdyÏ v Praze udûlali muzi-
kál Hamleta, tak já tady v Brnû udûlám Othella, a za-
ãal bych psát muzikál Othello, po pár stránkách
bych zjistil, Ïe mû to vlastnû nebaví. Îe mû to nena-
plÀuje, Ïe to, co se tam fie‰í, není úplnû pfiesnû to,
co mû zrovna zajímá. Musí to zkrátka b˘t vûc, o kte-
ré jsem skálopevnû pfiesvûdãen˘, Ïe chci lidem sdû-
lit. Dokud tohle v sobû nebudu mít, nemá cenu, a-
bych se do reÏie cpal.
Jsem ‰Èastn˘ za to, Ïe jsem byl pfiizvan˘ k práci na
Snûhurce, Ïe jsem si to mohl o‰ahat, napsat nûjaké
texty a zkusit si asistenturu reÏie. Byla to pro mû ve-
liká zmûna. Ale pak jsem se vrátil k hraní, uãení tex-
tÛ a zkou‰ení. ProtoÏe to je moje práce, kde se cítím
b˘t jist˘. Nebráním se tomu, Ïe bych si nûkdy reÏii
zkusil, aÈ uÏ na malém jevi‰Èátku se tfiemi herci, ne-
bo nûjakou velkou vûc, ale v první fiadû to musí b˘t
nûkde tady vevnitfi, to pnutí nûco sdûlit. A to já zatím
nemám.
TakÏe jin˘mi slovy nemá‰ tvÛrãí pfietlak...
Já jsem to nechtûl naz˘vat právû takhle, aby to ne-
vypadalo jako nauãená floskule. Zji‰Èuji, Ïe u spous-
ty, zejména praÏsk˘ch pfiedstavení, pocit „tvÛrãího
pfietlaku“ ze strany tvÛrcÛ nemám. Spí‰ cítím to, Ïe
to udûlali proto, aby naplnili hledi‰tû a prachy z toho
ãumí ze v‰ech stran. Herci si vydûlají, autofii si vy-
dûlají, diváci za to zaplatí, celé se to vyplatí, bude to
bezvadné a v‰ichni budou spokojení... A divák pak
odchází z divadla a vÛbec neví, o ãem to bylo, co
chtûli tvÛrci sdûlit. Neví to, ale vidûl tam hrát hvûzdy,

byly tam pûkné melodie a hotovo. A já si myslím, Ïe
to je pro divadlo málo. Platí to o komorním dramatu
s pûti herci i o obrovské produkci stylu BídníkÛ nebo
âarodûjek z Eastwicku.
Je ‰tûstí, Ïe právû tyto dvû inscenace, které jsi
zmínil, to nepotkalo.
Jsem za to hroznû ‰Èastn˘. Myslím si, Ïe mezi lidmi
v souboru je obrovská kultura, která se tu bûhem let
vypûstovala. Je urãit˘ standard v tom, co lidi musí u-
mût, aby na jevi‰tû vÛbec mohli vylézt. A to v Praze
padesát procent lidí nesplÀuje. Na pfiedstaveních to
je pak poznat.
Vystudoval jsi ãinoherní herectví. Jak se ti tedy
hraje v muzikálu?
Jsem ‰Èastn˘ za to, Ïe v tomhle divadle se mi do-
stává moÏnost hrát rÛzné Ïánry. Jsou zlí jazykové,
ktefií tvrdí, Ïe se ãinoherec muzikálov˘m herectvím
niãí, ale já si myslím, Ïe to není pravda. AspoÀ ne-
zakrní‰. Hrát pofiád dokola âechova se taky nako-
nec zají. Herec se stane okoukan˘m, protoÏe uÏ ne-
má z ãeho brát, kdyÏ hraje pofiád to samé. Proto je
dobfie si ãas od ãasu zkusit úplnû jin˘ Ïánr. A tady
v divadle opravdu pfiebíháme ze Ïánru do Ïánru.
Jeden veãer se hraje Charleyova teta – fra‰ka, bul-
vár, proti tomu se hrálo Znamení kfiíÏe, coÏ bylo ba-
rokní drama, proti tomu âarodûjky z Eastwicku – hu-
dební komedie, muzikál, a proti tomu hudební drama
Bídníci. Nebo úplnû jin˘ muzikál Kdyby tisíc klarine-
tÛ, cool dramatika NovomanÏelského apartmá...
Myslím, Ïe lep‰í ‰kola ani nemÛÏe b˘t.
Asi se nemusíme bavit o tom, Ïe muzikál je hodnû
technická disciplína, musí‰ dbát na jiné zákonitosti
neÏ u ãinohry, stejnû tak, jako se konverzaãní ko-
medie hraje jinak neÏ tfieba právû barokní drama.
Pro mû je to veliká ‰kola a pfiíleÏitost a baví mû na
tom právû to, Ïe se mi to nezají. Nejhor‰í, co podle
mû mÛÏe b˘t, je, kdyÏ se upí‰e‰ na dva tfii roky do
jednoho projektu a veãer co veãer musí‰ dûlat to
stejné. Z toho se musí‰ zákonitû zbláznit.
Pfiiznávám, Ïe kdyÏ jsem byl je‰tû na ‰kole, vÛbec
mû nenapadlo, Ïe bych mohl nûkdy hrát muzikál.
Navíc jsme se na muzikál jako na obor dívali trochu
skrz prsty. Názor jsem zmûnil, kdyÏ jsem zjistil, jak
to tady v divadle funguje a chodí, a Ïe muzikál mÛ-
Ïe b˘t nabit˘ emocemi úplnû stejnû jako ten nejlep-
‰í Shakespeare, Dostojevsk˘ nebo jakékoli jiné dra-
ma. TakÏe v tomhle jsem za to ‰Èastn˘ a naopak mi
velmi pomáhá, Ïe v muzikálu mÛÏu prodat vûci, kte-
ré se nauãím v ãinohfie. Jak se fiíká: to, co neuzpí-
vá‰, to uhraje‰, ale co neuhraje‰, to neuzpívá‰.
Obãas se stane, Ïe mi zku‰enosti z ãinohry jsou
platné.
Zmínil jsi mnoho rÛzn˘ch inscenací z repertoáru
MdB. V kolika inscenacích souãasnû hraje‰?
Nevím. Jednou jsem to poãítal a bylo jich myslím
dvaadvacet. Ale to jsem bral i hostování v Divadle
pod Palmovkou, Divadle U stolu a v G-studiu –
zkrátka v‰echny inscenace, které je‰tû nejsou sta-
Ïené a musím je mít nûjak˘m zpÛsobem schované
v pamûti pro pfiípad, Ïe se nasadí. Abych si vytáhl
text, pfieãetl si to a vûdûl, odkud kam mám jít, co
mám dûlat.
Dá se to vÛbec pamatovat?
Musí se to pamatovat.
A má‰ na to nûjak˘ fígl?
Fígl na to je. Já si ty vûci nepamatuju jako básniãku,
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ROMANTICK¯ PATOS JE·Tù PÒSOBÍ
Návrat velkolepé muzikálové fresky Les

Misérables - BídníkÛ - po sedmnácti letech na ãeské je-
vi‰tû, konkrétnû do Mûstského divadla v Brnû, je dÛka-
zem, Ïe metropolí Ïánru je dnes Brno, a nikoliv Praha.
Nová inscenace Stanislava Mo‰i ukazuje, Ïe tento Ïánr
ve své vy‰lechtûné formû dokáÏe emotivnû pÛsobit na
diváky, aniÏ by pfiekraãoval hranice dobrého vkusu.

Bídníci v sobû ideálnû spojují v‰e, co dûlá muzi-
kál muzikálem. Je tu v˘teãnû zadaptovan˘ román
Victora Huga, dramaticky zpracovan˘ pfiíbûh naplnû-
n˘ romantick˘m patosem, hudební kompozice místy
aÏ operního charakteru s nosn˘mi motivy a barvitostí,
téma. Ve srozumitelnû pojat˘ch a zároveÀ efektnû
gradovan˘ch obrazech revoluce udrÏuje dramatizace
i autorÛv sociálnûkritick˘ akcent. Bídníci v brnûnském
nastudování Stanislava Mo‰i mají jednotn˘ tah a styl,
jejich dynamika spoãívá v dramaticky kontrastním stfií-

dání sborov˘ch scén s komorními. ReÏie propÛjãuje
kaÏdému v˘stupu emotivitu a dramatickou úãinnost,
budovanou z promy‰len˘ch detailÛ. 
Kde se muzikálu dafií 

Velkov˘pravn˘ muzikál se dokonalého napodo-
bování reality jen nerad zbavuje a iluze b˘vá zákla-
dem inscenaãního fie‰ení. Tak je tomu také zde, i kdyÏ
Mo‰a se scénografem Christophem Weyersem se ú-
plnû nevzdali básnické zkratky. Mají k dispozici doko-
nalou techniku, ale jdou cestou jednoduchého, pfie-
svûdãivého úãinku, a tak se na jevi‰ti z niãeho "rodí"
oslÀující obrazy.  Základem v˘tvarného fie‰ení je jaká-
si syrovost prostfiedí, která se stále vrací v rÛzn˘ch
variantách. Jsou to hrubá dfievûná prkna jevi‰tû, po-
chmurné zdi, poetická atmosféra je dána i pfiimûfie-
n˘m ‰erosvitem.

Bídníci nenechávají na pochybách, Ïe Hudební
scéna MdB je dnes místem, kde se muzikál pûstuje
na profesionální úrovni. Léta soustfiedûné práce pfii-
nesla ovoce. Mo‰a má soubor, pro kter˘ v zásadû ne-
ní problém uvést lecjak˘ titul, v Ïánru ‰kolení interpreti
vûdí, co obná‰í syntetick˘ hereck˘ projev. Ne jako
v Praze, kde divák trne, kter˘ popzpûvák bude je‰tû
mimovat, ãi kter˘ ãinoherec je‰tû pfiedvede své neu-
mûlé zpívání.

Hlavní roli Jeana Valjeana hraje Petr Gazdík v al-
ternaci s Janem JeÏkem, kter˘ roli v˘teãnû zpíval pfii
prvním uvedení u nás v roce 1992. Gazdík má zku‰e-
nosti s romantick˘mi hrdiny. Jeho expresivní hereck˘
patos tu vcelku sedne, pfiedvádí i spolehliv˘ v˘razov˘
zpûv a záfií v efektních ãíslech jako Otãená‰.

V˘born˘ je Igor Ondfiíãek jako s vnitfiní vûrohod-
ností ztvárnûn˘ bezcitn˘ protivník Javert, kter˘ zau-
jme i sv˘m zvlá‰tním, temnû zabarven˘m hlasov˘m
projevem. Duet obou je mistrovsky zvládnut˘, vÛbec
vícehlasá ãísla jsou ozdobou hudebního nastudování,
stejnû jako sbory.

Fantina (Markéta Sedláãková) a Cosetta (Radka
Coufalová) jsou obû kfiehce lyrické, citovû pfiesvûdãi-
vé. V opaãné poloze pak excelují komediálnû vdûãní
manÏelé Thénardierovi, které hrají Jana Musilová
a Jan Mazák - v nadsázce s Ïivou barvitostí akcentu-

jí hrubozrnné naturely. Jifií Mach zaujal adekvátní sty-
lizací v rozevlátého romantického reka, stejnû jako
pevnou, robustní znûlostí hlasu. 

Îádné divadlo nelze dûlat bez dramaturgie, ani
hudebnû-dramatické. Nejde pfiece o to, uvádût muzi-
kál jen s vidinou zisku a náv‰tûvnosti, ber titul kde ber,
tak jak se to dnes praktikuje v Hudebním divadle
Karlín, druhdy tak dÛleÏité scénû pro tento obor.

JANA MACHALICKÁ, Lidové noviny, 16. 2. 2009

BÍDNÍCI V HUDEBNÍM DIVADLE 
JSOU TùÎK¯ KALIBR

A to jak pro úãinkující, tak pro diváka. Román
Viktora Huga také není pfiíli‰ veselé ãtení a insceno-
vat ho na jevi‰ti tak, aby neztratil napûtí a neutopil se
v sentimentu, to chce cit pro drama. Není proto divu,
Ïe manager Sir Cameron Mackintosh svázal insceno-
vání díla pevn˘mi pravidly, která nedovolí nikomu po-

ru‰it. Nicménû brnûnské divadlo dostalo vol-
nou ruku.

Pfiedstavení je dlouhé, pfiesto ho divák
sleduje se stále stupÀovan˘m napûtím.
Scénické zkratky posouvají dûj, kter˘ se za-
stavuje jen kvÛli citové v˘povûdi postav.
ReÏisér dává dÛraz na pohyb a jeho v˘tvarn˘

efekt, scény na barikádách jsou ve stylu malífie
Delacroixe, lidové scény by mohl malovat tfieba
Daumier.

Hudebnû jde o operu. Proud citov˘ch melodií,
rozpustil˘ch popûvkÛ, tvrd˘ch písní ãi údern˘ch po-
chodÛ ve stylu Marseillaisy (není citována, pfiesto o ní
divák ví) je protkáván recitativy, které nesou dûjovou
linii. Pûvecká technika je podmínkou, stejnû jako na-
turalistick˘ hrub˘ pfiídech v hlasech a hned poté ãistá
piana ve vypjat˘ch polohách! 

Protagonisté se s party obdivuhodnû vyrovnáva-
jí. Petr Gazdík jako Jean Valjean, Igor Ondfiíãek jako
Javert, Du‰an Vitázek jako Marius, Jifií Mach jako
Enjolras, to není divadlo, to je koncert. Hana Holi‰ová
exceluje jako Eponine, za du‰i bere Radka Coufalová
jako Cosetta. Skvûle odpudivá je komická dvojice
Thénardierov˘ch, vyniká Jan Mazák. Dûtské role
Cosetty (Katefiina Kolãavová) a Gavro‰e (Marek
Hurák) jsou dojemnû pfiirozené. Ostatní jsou strÏeni
nábojem pfiíbûhu, kter˘ naplÀují s obdivuhodnou e-
moãní energií.

Orchestr pod vedením Dana Kalouska je spoleh-
livou oporou pro zpûváky, ktefií jsou vycepováni v ko-
repeticích tak, Ïe se dokáÏí neztratit ani v akci zády
k publiku. Dafií se i dynamick˘m kontrastÛm, pfii kte-
r˘ch jsou piana sly‰et a pfii forte (chvála zvukafiÛm!)
divák není ohlu‰en.

Ohromující je scéna. Autorem je nûmeck˘ scená-
rista Christoph Weyers. Na tûÏkém tmavém pozadí se
odráÏí trojrozmûrné kulisy, které se promûÀují s neu-
vûfiitelnou rychlostí. Hra svûtel umocÀuje vyvrcholení
epizod. 

Kost˘my Andrey Kuãerové mají historick˘ ‰mrnc,
choreografie Vladimíra Kloubka navazuje na pfiiroze-
n˘ pohyb postav a logicky je dotváfií. Pravdivé, úder-
né a jímavé pfiedstavení nepostrádá pathos revoluãní
PafiíÏe. 

Karla Hofmannová, Brnûnsk˘ t˘deník, 15. 02. 2009

BRNO 2009
KdyÏ fieditel Stanislav Mo‰a ústy tiskové mluvãí

Mûstského divadla v Brnû pustil do svûta zprávu, Ïe

NAPSALI O NÁS
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v jedné sezonû uvede Bídníky a Evitu, zpÛsobil na
ãeské muzikálové scénû poprask. Brnûn‰tí se v‰ak
na Les Misérables dlouho pfiipravovali – zejména ús-
pû‰n˘m nastudováním Olivera a âarodûjek z East-
wicku, které rovnûÏ spadají pod producentsk˘ dome-
ãek „made in Cameron Mackintosh.“ Bylo v‰ak tfieba
vyãkat, aÏ dobûhnou provozovací práva v Praze, pro-
toÏe dvûma ãesk˘m produkcím je britsk˘ bard hudeb-
ního divadla nechtûl poskytnout. Vyplatilo se v‰ak po-
ãkat… Jednak brnûnsk˘ soubor herecky vyzrál a roz-
‰ífiil se tak, Ïe si vystaãí s nûkolika málo hosty, za dru-
hé pak získal evropsk˘ vûhlas a díky nûmu i tzv. vol-
nou licenci – a protoÏe, jak jsme uÏ poznali, jsou li-
cence „volné“ a volnûj‰í,“ dostal brnûnsk˘ t˘m v rám-
ci ãesk˘ch BídníkÛ urãitû nejvût‰í svobodu pojmout je
po svém. To se projevilo zejména ve scénografii, kte-
rá se posunula od pÛvodní originality (1992) pfies mu-
zikálovou k˘ãovitost (2003) aÏ k svébytné obrazotvor-
nosti. Nûmeck˘ v˘tvarník Christoph Weyers krom troj-
rozmûrn˘ch kulis z dílen Filmov˘ch ateliérÛ na
Barrandovû ãasto pouÏívá i projekci a zejména pÛso-
biv˘ svûteln˘ design, kter˘ zcela naplÀuje souãasn˘
svûtov˘ divadelní trend, uchylující se k „nasvûcování
tmy.“ Pravda, leckdy s iluzí, Ïe se vût‰ina dûje jakoby
odehrává v noci, nemusíme souhlasit, ov‰em celek
vyznívá velmi imaginativnû. Weyersova scéna nám,
podobnû jako reÏie Stanislava Mo‰i, pfiedkládá
Bídníky tak, jak je neznáme, ale pfiesto tradiãnû.
Autorkou velmi poveden˘ch kost˘mÛ je Mo‰ova spo-
lupracovnice Andrea Kuãerová. 

Do hudebního nastudování se s povûstnou ver-
vou a nad‰ením vrhl dirigent Jifií Petrdlík spoleãnû
s Danem Kalouskem a Igorem Vavrdou (vokální na-
studování mûl na starosti Karel ·karka a hudební su-
pervizi Petr Gazdík) a vyplatilo se: Jifií Petrdlík or-
chestru vrátil pÛvodní témûfi symfonick˘ zvuk pfii co
nejvûrnûj‰ím zachování charakteru pÛvodního díla.
Kdo nesly‰el naÏivo Bídníky na Vinohradech, bude
moÏná pfiekvapen, ov‰em právû hudební provedení
brnûnské nastudování nad druhé praÏské v˘raznû
povy‰uje. Pod choreografií je podepsán Vladimír
Kloubek, kter˘ tentokrát zfiejmû hlavnû sekundoval
Stanislavu Mo‰ovi u pohybového doladûní úloh a ze-
jména company, neboÈ Les Misérables postrádají e-
fektní taneãní ãísla a baletní scény, ãímÏ se od po-
dobn˘ch produkcí odli‰ují.

Z alternací, které jsme vidûli, mne nejvíce oslnil
Du‰an Vitázek (Marius), Radka Coufalová (Cosette),
Hana Holi‰ová (Eponine) a kupodivu také pfiedstavi-
telé dûtsk˘ch rolí, jejichÏ kvalitní obsazení b˘vá v ães-
k˘ch pomûrech ãasto kamenem úrazu. V hlavní roli
Jeana Valjeana jsme pak sledovali domácího Petra
Gazdíka. PÛvodnû jsem oãekával, Ïe podle fyzick˘ch
pfiedpokladÛ a hereckého naturelu se bude cítit nejlé-
pe v galejnické poloze, ale opak byl pravdou, po pís-
ni „Kdo jsem já“ se jeho v˘kon pfiiblíÏil ideálu a hrál
i zpíval ji zcela suverénnû, tak jak jsme u nûho ostat-
nû zvyklí. Zajímavostí je urãitû fakt, Ïe Cosettu nyní al-
ternuje i Katefiina Krejãová, kterou jsem vidûl pfied
sedmnácti lety v úloze Cosetty-dítûte a její procítûn˘
zpûv je zaznamenán i na v˘‰e zmínûné nahrávce.

Velkou pochvalu si zaslouÏí také mal˘, ale super-
obsáhl˘ program, jehoÏ hlavní autorkou je dramatur-
gynû Pavlína Hoggard a která ãásteãnû nahrazuje 
na na‰em trhu absenci kvalitních hudebních publikací
(s v˘jimkou Muzikál expresu Michaela Prostû-
jovského). Navíc se vejde do kapsy ãi kabelky, coÏ je

dnes uÏ celkem nevídané – divadelním progra-
mÛm jsem se obecnû ale rozhodl vûnovat samostat-
n˘ ãlánek… 

Suma sumárum jsou brnûn‰tí Bídníci po del‰í do-
bû titulem, jenÏ naplnil mé oãekávání témûfi beze
zbytku. Les Misérables v Brnû nabídnou veskrze di-
vadelní záÏitek, na kter˘ stojí za to vyrazit.

Vítûzslav Sladk˘, Musikal-opereta.cz, 18. 2. 2009

SLAVN¯ MUZIKÁL BÍDNÍCI 
UÎ SE HRAJE V BRNù

Po tomto povzdechu se podívejme na brnûnské
Bídníky: Do stále se opakujícího sporu, zda je muzikál
umûním nebo jenom komercí, vstoupilo brnûnské
Mûstské divadlo na své Hudební scénû. A vstoupilo
dost nezvykle. Je to totiÏ jediné kamenné divadlo
v âR, které Bídníky uvádí. A s minimálním poãtem
hostÛ. Do Brna se tedy bude chodit na divadelní pfied-
stavení, ne na hvûzdy. To je v˘znamn˘ posun v ães-
kém inscenování Hugova díla a je to vidût v celém in-
scenaãním klíãi reÏiséra Stanislava Mo‰i.

Je‰tû jeden fakt stojí za zmínku. Les Misérables
se na celém svûtû inscenují tzv. „pfies kopírák.“ Tedy
pod pfiísn˘m dohledem producenta, kter˘ udílí sou-
hlas k provozování. Je jenom nûkolik hudebních scén,
kter˘m povolil Mackintosh reÏijní zásahy nad rámec
povoleného inscenaãního klíãe. Bídníci jsou jako
hamburger od MacDonalds. Stejnû chutná ve stej-
ném prostfiedí v Tokiu, v Oslu, v Madridu nebo
v Praze. Proto mne moc zajímalo, jak si Stanislav
Mo‰a se svou „inscenaãní svobodou“ poradí. Nutno
dodat, Ïe ta svoboda je relativní. Mackintosh reÏisé-
rovi svobodu udûlil právû proto, Ïe ho jiÏ z jin˘ch in-
scenací jejich produkce zná a ví, Ïe Mo‰a pÛjde po
smyslu díla v souzvuku s pÛvodními zámûry.

Na scénû nûmeckého scénografa Christophera
Weyerse je vyuÏito mnoÏství zázrakÛ technického zá-
zemí moderní Hudební scény. Není problém
spou‰tût kulisy seshora, pfiisunout i ty nejvût‰í zboku,
hrát si se svûtly pfies rychle se spou‰tûjící horizonty
s rÛznou prÛhledností, otevírat a zavírat ti‰e a nená-
padnû boãní sufity, zvedat rÛzné ãásti podlahy a tak
„prkna, která znamenají svût“ jsou zde prkna hodnû
virtuální, taková, která umoÏÀují nejrÛznûj‰í iluze.
A divadlo, to pfiece je svût iluzí.

Je zfiejmé, Ïe tato inscenace není stvofiena pro
zájezdy. Je ‰itá na míru moÏnostem, které místní je-
vi‰tû sk˘tá. Je-li tedy odchylka brnûnské inscenace
od té pÛvodní „pfies kopírák“, tak je to ve vût‰í obraz-
nosti. JiÏ první scéna z kamenolomu napoví, jak od-
li‰né, o kolik pravdivûj‰í bude prostfiedí, ve kterém se
pfiíbûh odehrává. Îe bude do jisté míry respektovat
naturalismus a romantismus Victora Huga. Na druhé
stranû, jako kontrapunkt, si Mo‰a dovolil nûkteré klí-
ãové zpûvné party postavit do mizanscény, která je ú-
plnû prázdná. Snad jenom nenápadn˘ d˘m, roztírající
kontury „prken“ a pozadí pomáhá soustfiedit se na
protagonisty pfiíbûhu. A v tomto kontrastním prostfiedí
prázdné virtuality vyznívá hudba a texty spolu s nád-
hern˘m herectvím protagonistÛ o to silnûji.

V rÛznorodé scénû, stfiídající aÏ naturalistické v˘-
jevy s básniv˘m náznakem, jsme svûdky obrazÛ, ve
kter˘ch vidíme dobovû pestfie obleãené postavy. Od
studentÛ pfies fiemeslníky aÏ po kurtizány. 500 rÛz-
n˘ch kost˘mÛ v˘tvarnice Andrea Kuãerová obdarova-

Pokraãování na stranû 30
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Inscenace, herci a památky. To jsou spojující prvky fotografií, které mohou diváci Mûstského di-
vadla vidût ve foyer âinoherní scény a které se ãasem doãkají samostatné publikace. V pfiipra-
vované knize budou fotografie doplÀovat profily zvûãnûn˘ch hercÛ a hereãek a podrobnûj‰í po-
pis role, v jejímÏ kost˘mu pózovali. âtenáfi v ní najde také texty o brnûnsk˘ch památkách, kte-
ré jef Kratochvil na fotkách nezobrazil tak, jak je znají v‰ichni z pohlednic. Nabízí nov˘ pohled,
ãasto z nezvykl˘ch perspektiv. Autorkou textÛ, které stavby stejnû originálnû popisují a které
pfiiná‰ejí nové, dosud nezvefiejnûné informace o ãlenech souboru divadla, je Barbora Rácová.
Od tohoto ãísla Dokofiánu budete mít moÏnost nahlédnout do pfiípravy této publikace.
Následující text je v˘raznû zkrácenou ukázkou jednoho z profilÛ. Tfii teãky v závorkách nazna-
ãují, kde ãást textu chybí.  
Koho zajímá, jaké fantazie v mladém ZdeÀku Junákovi vzbuzovala mimofiádnû vyvinutá trafi-
kantka z Felliniho Amarcordu, jaké záÏitky si odnesl z vojny, nebo jak˘m bohémsk˘ch zpÛso-
bem Ïivota Ïil neÏ poznal svou Ïenu, mÛÏe se uÏ zaãít tû‰it na cel˘ text v pfiipravované knize. 

Populární herec se narodil v KromûfiíÏi, ale
rodina se hodnû stûhovala. Otec pracoval ja-
ko potravináfisk˘ chemik a ãasto mûnil praco-
vi‰tû. Nakonec získal místo fieditele
Jihomoravsk˘ch cukrovarÛ a i s rodinou se 

28

V OSLNùNÍ

S Janou Musilovou 
v muzikálu Bastard,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Zdenûk Junák je povûstn˘ svou láskou
k dobrému jídlu a moravskému vínu. K jídlu si
cestu na‰el sám, zájem o víno zfiejmû podûdil
po dûdeãkovi, kter˘ mûl na Slovácku vinohrad
a statek. Jako mal˘ kluk trávil u prarodiãÛ
hodnû ãasu. „Bylo nám tam s bratrem dobfie.
Dûda byl úÏasn˘ vypravûã historek, ‰koda Ïe
nepsal kroniky. DrÏívali jsme ãerné hodinky,
kdy se nesvítilo, jedly se brambory na loupaã-
ku, pilo mléko a vyprávûlo se. (...) Po dûdeã-
kovû smrti rodina statek a vinohrad prodala,
nemûl se o nû kdo starat. Junák to fiíká bez
stesku, pfiiznává, Ïe k venkovu Ïádn˘ vztah
nemá. „Rád zajedu na vesnici tfieba na ná-
v‰tûvu, ale Ïít bych tam nechtûl. Vím totiÏ, co
to obná‰í...“ (...)
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usadil ve Starém Mûstû
u Uherského Hradi‰tû. (...) 

Divadelní vlohy Junák
zfiejmû podûdil po otci,
kter˘ byl v mládí vá‰niv˘
ochotník. (...) Na herectví
v‰ak pfii studiu stfiední od-
bornû vzdûlávací ‰koly
nepomyslel, jeho snem
bylo b˘t detektivem nebo
aspoÀ právníkem. Miloval
totiÏ detektivky Raymonda
Chandlera a pfiál si b˘t ja-
ko jeho nejslavnûj‰í posta-
va Phil Marlowe. Osud to
v‰ak chtûl jinak a pfiivál
mladému ZdeÀkovi do
cesty herce Miroslava
Suchého z královéhradec-
kého divadla, kter˘ chodil k sousedÛm na ná-
v‰tûvu. Such˘ zfiejmû poznal mlad˘ talent
a navrhl ZdeÀkovi, aby se dal na herectví.
A aby ho nalákal, pozval ho na náv‰tûvu do
Hradce. Tam Junáka divadlo okouzlilo a s prá-
vy se rozlouãil. „Divadlo mû oslovilo dobrou
náladou. Po pfiedstavení jsme ‰li do klubu
a mnû se moc líbilo, jak byli herci druÏní.“ (...)

S manÏelkou je od roku 1982. Jejich zná-
most mûla rychl˘ spád. V lednu ji s kyticí po-
Ïádal, zda by s ním chodila a za ãtyfii mûsíce
uÏ to byla Ïádost o ruku. Vzali se v ãervnu té-
hoÏ roku. „Irenka se mi moc líbila. Mûla krás-
né ruce, nádherné vlasy a úÏasnû vonûla,“ po-
pisuje, proã se zamiloval. (...)

Îe by se rád dostal do
Mûstského divadla, do‰lo
Junákovi na zkou‰ce mu-
zikálu Sny svatojánsk˘ch
nocí, na kterou se ‰el ze
zajímavosti podívat. Pfií-
prava byla tenkrát oprav-
du precizní, po dopoled-
ních a odpoledních zkou‰-
kách herci odehráli veãer-
ní pfiedstavení a v noci se
scházeli na divadelním
dvofie (kde dnes stojí
Hudební scéna) a zkou‰e-
li znovu. PfiestoÏe hudba
musela b˘t sly‰et ‰iroko
daleko, nikdo si nestûÏo-
val. AÏ jednou pfii‰el roze-
zlen˘ muÏ. „To se mi snad
zdá! Jezdím po svûtû s ka-
mionem, ale nûco takové-
ho jsem je‰tû nezaÏil.

U toho rachotu se nedá spát, je‰tû jeden tón
a pak za sebe neruãím. Rozsekám vám to tu
a klidnû mû mÛÏete zaÏalovat,“ vykfiikoval pr˘
tenkrát a mával nad hlavou sekerou. Zdenûk
Junák byl z této scény jako u vytrÏení. „¤íkal
jsem si, Ïe to mají váÏnû skvûle vymakané
a Ïe do takového divadla chci. Ten pocit zÛ-
stal, i kdyÏ jsem pochopil, Ïe byl ten muÏ o-
pravdov˘,“ usmívá se. KdyÏ mu fieditel
Stanislav Mo‰a nabídl hlavní roli v muzikálu
Bastard, bylo Junákovi dvaaãtyfiicet let. „Byla
to asi opravdu poslední moÏnost zkusit muzi-
kál, kter˘ jsem vÏdycky dûlat chtûl,“ komentu-
je herec nabídku, po které nastoupil do an-
gaÏmá. (...)
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S Igorem Ondfiíãkem 
v Komedii Charleyova teta,
reÏie: Gustav Skála

V dramatu
Koãka na rozpálené 
plechové stfie‰e,
reÏie: Zdenûk âernín
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la pfiíjemnou imaginací. Pfiíkladem mohou b˘t manÏe-
lé Thénardierovi – v hospodské scénû obleãeni aÏ
klaunsky, aby byli vidûni na závûr v nevkusn˘ch, leã
dobov˘ch kost˘mech druhého císafiství, kde kaÏd˘
znalec dobré spoleãnosti pozná, Ïe jim „z bot ãouhá
sláma.“ Kost˘my vypovídají. Stejnû jako scéna. A to
se to potom hercÛm hraje a zpívá, kdyÏ se k tomu pfii-
dá poctivé nastudování rolí. Dirigent Jifií Petrdlík, stej-
nû jako Dan Kalousek, s vokálním nastudováním
Karla ·karky, odvedli jako vÏdy pfiíkladnou profesio-
nalitu.

Popravdû, nevím, má-li smysl se vûnovat po-
drobnû v‰em postavám. Jednak jsem vidûl jenom tfie-
tinu protagonistÛ (vût‰ina postav je tfii i ãtyfiikrát alter-
nována – a to v‰echno povût‰inou z kmenov˘ch ãle-
nÛ divadla) a moÏná by bylo nudné psát o kaÏdém to-
téÏ, totiÏ Ïe to byla v˘bornû zvládnutá role. Zkusím te-
dy na to jít trochu jinak.

Madame Thénardierová. Hrála ji bratislavská
Zuzana Maurery. Hostovala v Brnû, v Hair i v âaro-
dûjkách, stejnû jako se tato plnokrevná umûlkynû ob-
jevuje v praÏsk˘ch inscenacích a v Bratislavû. Její pa-
ní hospodská byla kus Ïenské, z které ‰el aÏ strach.
Bylo to nádherné bohaté herectví… (Alternuje Jana
Musilová a Lenka Bartol‰icová, uÏ proto bych chtûl vi-
dût ten muzikál tfiikrát. Musí b˘t zajímavé vidût tfii rÛz-
né pfiístupy, vycházející jiÏ z fyzick˘ch dispozic.)
Zuzana Maurery bude jiná, neÏ dvû dal‰í alternantky.
Kdoví, jak si s tím poradil reÏisér Mo‰a? 

Thénardier Tomá‰e Saghera. Mendl ze ·uma-
fie na stfie‰e, Rugbi z komedie Brouk v hlavû, nebo je-
den z loupeÏníkÛ z Máje. VÏdy hraje role naplnûné 
energií. A tu mohl projevit a také projevil v nemorál-
ním ãlovíãkovi, v parazitické nule, kterou vyplivla
Francie pfielomu 19. století.

Jean Valjean byl na druhé premiéfie hrán dru-
h˘m hostujícím hercem, Janem JeÏkem z Prahy
a Plznû, znám˘m v této postavû i z praÏské produkce
BídníkÛ. Je to vynikající umûlec, ale Ïádná popová
hvûzda, pfied kterou by omdlévaly fanynky. Má to ta-
ké své v˘hody. JeÏek jako sólista Státní opery (Walter
v Tannhauserovi, Franz v Hoffmannov˘ch povídkách,
·teva v Její pastorkyni, Pedrillo v Mozartovû Únosu
ze Serailu, atd…) je zpûvákem, kter˘ hostuje od
Rakouska pfies Francii po Norsko, má bohaté zku‰e-
nosti bez hvûzdn˘ch man˘rÛ a pfiílepkÛ. Vedle opernû
disponovaného JeÏka hraje Valjeana také Petr
Gazdík, dlouholet˘ sólista a umûleck˘ ‰éf muzikálové
sekce, Tony z West Side Story. I kdyÏ se musí jistû na
starého Valjeana pfiimaskovat, jeho hezky zabarven˘
hlas a muzikálové zku‰enosti ho na takovou roli pfied-
urãují – alespoÀ doufám. To je jeden z dal‰ích dÛvo-
dÛ, proã se jít podívat na dal‰í obsazení.

Marius, prototyp romantismu, je v Brnû zastou-
pen ve ãtyfiech alternacích. Vidûl jsem Jakuba
Uliãníka. Pfiipomínal mi jeho roli Kristiána v Markétû
Lazarové a byl stejnû romantick˘ s mûkk˘m pfiíjemnû
zabarven˘m hlasem.

Fantine, ne‰Èastná Cosettina matka, je role v˘-
razná, vdûãná. Samá emoce. Od dívky-dûlnice, která
váhá zda prodat své tûlo, po umírající ne‰Èastnou Ïe-
nu, mající strach o budoucnost své dcery. A opût ãtyfi-
násobná alternace. Vidûl jsem Lenku Janíkovou. Je
to tvárná hereãka, kterou je moÏné vidût v roli citlivé
Anny v Markétû Lazarové, stejnû jako v roli Lucietty
v Poprasku na lagunû nebo bláznivé Ele

v Charlyeyovû tetû. Citov˘ projev, Victor Hugo by byl
urãitû spokojen. A kdoví, jak tu postavu zahraje
dal‰í z hostujících, Hana Fialová z Ostravy. Pokud
vím, zlomila si pfii zkou‰ení kotník – tak brzké uzdra-
vení.

Cosette není v muzikálové adaptaci tak klíãovou
„hráãkou“ jako v románu. O to nároãnûji se hraje.
Ménû v˘razu, vût‰í subtilita, okolí pfiíli‰ boufilivé na to,
aby ho dokázala zvládnout. A zase tfii alternace,
z kter˘ch jsem vidûl Martu Prokopovou. Je je‰tû stu-
dentkou, fiekli bychom divadelním mláìátkem, ale
zku‰enosti sbírá usilovnû. Herec a reÏisér Stano
Slovák jí svûfiil roli první Dívky v Na skle malované,
nejvût‰í rolí byla pak Markéta Lazarová. Stejnû jako
Cosette se tato trpící dívka bez exaltovaného chování
hodnû tûÏce hraje. TakÏe léta uãednická má tato na-
dûje divadla zdárnû za sebou. Její Cosette byla 
opravdu nevinnost sama.

Eponine. Vdûãná role, dívka ohnû, dítû ulice mar-
nû hledající nenaplnûnou lásku. A opût tfii alternace
a podle rÛzn˘ch rolí, které mají tyto hereãky za sebou,
bych opravdu tûÏce rozhodl, kterou vlastnû chci vidût,
kdybych mohl volit. A tak je dobfie, Ïe divadelní fer-
man rozhodl za mne. Hrála ji Johana Gazdíková. Má
za sebou roli Charlotte v Oliverovi, Jane v âarodûj-
kách, ale také Filoménu v Markétû Lazarové. Hodnû
pestr˘ repertoár. A hrát Eponinu, to mÛÏe b˘t pro in-
terpretku ‰tûstí. Tolik vá‰ní… Tolik hofie. Johana
Gazdíková si roli opravdu uÏila a z jejího herectví to
bylo cítit.

Mimofiádnû talentované dûti (Gavroche Davida
Îáka a malá Cosette Barbory Lebánkové – také tyto
postavy ve tfiech ãtyfiech alternacích) to uÏ bylo jenom
dovr‰ení kvalitního obsazení muzikálu.

Mo‰ova reÏie BídníkÛ niãím v˘raznû nepfiekvapí.
A to myslím se znaménkem plus. VÏdy moudfie vybra-
né v˘razové prostfiedky, správné vedení hercÛ i „kfio-
ví“. (Snad také zásluha asistenta reÏie, Stanislava
Slováka). Nápadité iluze a zmûny mizanscén, dÛraz
na v˘klad obsahu, kter˘ nezastíní forma a to je ta for-
ma vÏdy nápaditá, jeho divadlo je skuteãnû k „dívání“.

TakÏe – pfiijìte se na brnûnské Bídníky podívat.
Urãitû to stojí za to. Pokud vím, je Hudební scéna
Mûstského divadla v Brnû vÏdy mûsíc vyprodána, tak-
Ïe je dobré podívat se na jejich stránku: www.mdb.cz

Peter Stoliãn˘, Musical-opereta.cz, 16. 2. 2009

AË PRAVDA ZVÍTùZÍ 
A SVOBODA P¤IJDE K NÁM
Jako vichr revoluce vtrhl do brnûnského
Mûstského divadla obraz cesty do samoty –
Bídníci

S autorskou dvojicí Boublil a Schönberg vtrhli do
brnûnského Mûstského divadla nejenom Bídníci –
Les Misérables, ale pfiedev‰ím a koneãnû vektor
k nejsouãasnûj‰ímu svûtovému muzikálu. Ve zname-
nitém pfiebásnûní ZdeÀka Borovce.

Co si budeme namlouvat. V˘voj – zjednodu‰enû
fieãeno – se nezastavil u Lloyd-Webbera a Rice. O e-
xistenci francouzské megamuzikálové vûtve hudební-
ho divadla víme v âesku Ïalostnû málo. Boublil
a Schönberg jsou pfiitom jejími dominantními pfiedsta-
viteli.
Co jméno, to pojem

Jejich Bídníky známe díky Petrovi Novotnému
(Praha, 1992 a 2003). Na Miss Saigon, Martin
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Guerre, The Pirate Queen nebo Marguerite ãekáme
ale zatím marnû. Doufejme, Ïe se tûch jedineãn˘ch
kouskÛ, ale ani tfieba Notre Dame de Paris, Roméo et
Juliette nebo Le Petit Prince nezmocní vût‰inou veli-
ce jalové soukromé praÏské produkce...

ReÏisér brnûnsk˘ch BídníkÛ Stanislav Mo‰a má
u pánaboha dobr˘ skutek navíc. K skvûlému domácí-
mu pfiedstaviteli Jeana Valjeana Petru Gazdíkovi pfii-
zval jednoho z nejlep‰ích na svûtû – Jana JeÏka.

KdyÏ na barikádû zpívá nad spícím Mariem
Otãená‰, onu obtíÏnou tenorovou árii nad barytono-
vou partiturou, citlivého diváka mrazí. Pak v hledi‰ti –
po nezbytné oãistné césufie – propukne velk˘ aplaus
na otevfiené scénû.

Není v inscenaci jedin˘. Sklízí ho k nepoznání in-
terpretaãnû promûnûná Jana Gazdíková (Eponine),
za hvûzdné pov˘‰ení reÏijnû metaforického obrazu
Javertovy sebevraÏdy Petr ·tûpán, za vyobrazení lid-
sk˘ch ãervÛ Thénardiera a jeho Madame Tomá‰
Sagher a Zuzana Maurery. A také Robert Jícha, zo-
pakoval si po Praze studentského boufiliváka
Enjolrase, Robert Uliãník (Marius), i spí‰e snaÏivá neÏ
hlasovû vyzrálá Marta Prokopová (Cosette)...
To je profesionalita!

Pí‰u o druhé premiéfie, jinak má MdB pro kaÏdou
roli tfii, nûkdy i ãtyfii pfiedstavitele. Ondfiíãek, Mazák,
Musilová, Jedliãková, Vitázek, Coufalová, Holi‰ová...
Co jméno, to pojem.

Rozdíl mezi inscenacemi? Vltavské byly první,
brnûnská je dokonale profesionální. Staãí srovnat tfie-
ba jen barikády: Nad Svratkou ji postavil znám˘ nû-
meck˘ scénograf Christoph Weyers. A vlaje nad ní
francouzská trikolora z ko‰il a spodniãek! Pfiesná cha-
rakteristika postav kost˘my Andrey Kuãerové. Na
moÏnosti souboru vystavûná choreografie Vladimíra
Kloubka.

A v˘kony! Fantine Lenka Janíková (urãitû
i Markéta Sedláãková) nejenom zazpívala, ale i za-
hrála. A jak. Potlesk, o kterém se zámûrnû zmiÀuji aÏ
nakonec. Tak.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 19. 2. 2009

PEKLO - POJEM FILOZOFICK¯ I UMùLECK¯
K nové muzikálové inscenaci brnûnského
Mûstského divadla

Mnozí je‰tû pamatujeme leckdy i nefunkãní fráze
o tzv. angaÏovaném umûní. Podstatu této floskule sa-
mozfiejmû vylouãit nelze, pokud není deformována
a zneuÏívána. Pak i v souãasnosti vysmívané souslo-
ví angaÏované umûní má svÛj smysl a spoleãensk˘
v˘znam. Platilo to v antice, ve stfiedovûku, platí to
i v na‰í dobû.

Na poãátku devadesát˘ch let, kdy se hroutily
i mnohé zfietelnû pozitivní tradiãní umûlecké hodnoty,
jsem s urãitou (zfietelnou!) nelibostí vnímal transfor-
maci nûkdej‰ího brnûnského Divadla bratfií Mr‰tíkÛ
v novû koncipované Mûstské divadlo Brno (MdB).
Obával jsem se, Ïe nesporné zfietelné kvality budou
zdevastovány a promûnûny v tehdy módní jen dobro-
druÏné a nezodpovûdné avantgardní v˘boje. Ostatnû
na nejedné ãeské a moravské scénû jsme toho byli
bohuÏel svûdky - a leckde tato situace pfietrvala celá
dvû desetiletí...

Záhy jsem se v‰ak pfiesvûdãil, Ïe novû koncipo-
vané trendy brnûnského Mûstského divadla mají zce-
la odli‰n˘ charakter: jsou sofistikované, mají umûlec-

kou podstatu a jsou ãasto aÏ nemilosrdnû aktuální.
Nejdou tedy jen po líbivém pozlátku snobské popula-
rity ãi po kasovním úspûchu, jak jsme tomu svûdky
pfiedev‰ím na muzikálov˘ch scénách praÏsk˘ch (ne-
dávná umûlecky plytká a necitlivá transkripce
Ha‰kova ·vejka ãi znovuobnovená umûlecky nepo-
dafiená odvarová premiéra muzikálu Dracula jsou to-
ho nejaktuálnûj‰ím dokladem).

Naopak muzikály brnûnské provenience, na ni-
chÏ se nejãastûji podíleli skladatelé Zdenek Merta
ãi Petr Ulrych a coby zku‰en˘ libretista Stanislav
Mo‰a (úspû‰n˘ fieditel MdB, jenÏ se i mezinárodnû e-
tabloval coby respektovan˘ reÏisér), navázaly na nû-
kdej‰í moravské tradice pfiedev‰ím z let ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch (napfiíklad tvorba skladatele
Milo‰e ·tûdronû). Souãasná produkce muzikálov˘ch
hitÛ od poãátku devadesát˘ch let je nejen umûlecky
svébytná, ale navíc v˘sostnû aktuální - fie‰í obvykle
problematiku mezilidsk˘ch vztahÛ v návaznosti na ce-
lospoleãenské aspekty). A to na ‰piãkové umûlecké
úrovni, jeÏ se nemusí spoléhat na reklamu - tfiebas
i skrytou, ale zfiejmû velmi dobfie uplacenou. O br-
nûnsk˘ch úspû‰ích svûdãí také prÛkazné mezinárod-
ní renomé; obãasné nevrlé v˘levy nevole naivních
praÏsk˘ch pisálkÛ tedy nemohou odborná hodnocení
zastínit.

KdyÏ brnûn‰tí inscenátofii uvedli loni v fiíjnu na
Hudební scénû MdB pÛvodní muzikál Peklo z tvÛr-
ãí dílny Merta - Mo‰a, hodnotitelé i ‰iroká vefiejnost jej
pochopitelnû srovnávali nejen napfiíã s celkovou mu-
zikálovou úrovní v na‰í zemi ãi i v cizinû, ale také v ãa-
sovém horizontu. âinil jsem tak samozfiejmû také.
V porovnání s ostatní golemovskou nadprodukcí mu-
zikálÛ sotva prÛmûrné úrovnû a ãasto i k˘ãovitého po-
jetí je nynûj‰í brnûnská novinka opût perlou. Mo‰a do-
káÏe dokonale najít v˘povûdní zkratku, jeÏ souãasnû
akceptuje umûleckou a pfiedev‰ím estetickou sub-
stanci.

Mo‰a jako dlouholet˘ i mezinárodnû zfietelnû ús-
pû‰n˘ principál dlouhodobû sleduje dva zásadní prin-
cipy: umûleckost (a s tím spojen˘ pozitivní estetick˘,
tedy i morální dopad) a rovinu my‰lenkovou, pfiímo fi-
lozofickou. Platilo to i o pfiedchozí muzikálové tvorbû:
kaÏd˘ titul totiÏ sledoval jisté spoleãenské problémy,
aniÏ by mentoroval, ãi aniÏ by se publiku jakkoliv pod-
bízel. Klade totiÏ otázky zcela natvrdo, neohlíÏí se na
momentální politickou atmosféru, ale nespoléhá se
jen na prvoplánovitou kritiãnost. Souãasnû totiÏ odha-
luje i cestu k nacházení odpovûdí. V souladu s âap-
kem, Dostojevsk˘m, Remarquem, Tolst˘m a dal‰ími
velikány. Mo‰ova libreta jsou obvykle kvalitní (ãi ales-
poÀ nápaditá) z hlediska r˘motvorné substance, ale
souãasnû nejde jen o trapné ver‰ovánky, jak lze tak
ãasto nacházet vlastnû ve v‰ech praÏsk˘ch muzikálo-
v˘ch scénách (s v˘jimkou Hudebního divadla Karlín).
Tím se Mo‰a dokonce odli‰uje od produkce v ostat-
ních evropsk˘ch metropolích - vãetnû muzikálov˘ch
velmocí Berlína, Budape‰ti ãi Vídnû. Brnûn‰tí tudíÏ
navazují na pozitivní muzikálové trendy ‰edesát˘ch
let, kdy je‰tû tak oãividnû nefungovala inflace muzi-
kálového showbyznysu, jak je tomu nyní, ale naopak
prioritní byla tvÛrãí prestiÏ.

V tomto pfiípadû tedy nejde jen o pouhé málo o-
sobité (ãi spí‰e jen bezduché ) zr˘mované - ãasto
i velmi naivnû! - opra‰ování známé tematiky, jako jsou
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S Máriou Lalkovou 
a Janou Boto‰ovou 
ve vá‰nivém singspielu 
Magická flétna, 
reÏie: Zdenûk Plach˘

V koncertním pofiadu 
Rendez-vous s operetou, 
reÏie: Miloslav âíÏek

V ‰atnû 
bukure‰Èského 

Národního divadla

S Du‰anem Vitázkem 
a Jifiím Machem 
v muzikálu Jáno‰ík aneb 
Na skle malované, 
reÏie: Stano Slovák

S Máriou Lalkovou a Robertem Jíchou 
v muzkálové féerii Muzikály z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Karlem ·karkou 
v ukázce  muzikálu Fantom opery 

S Hanou Kratochvilovou, 
Karlem ·karkou, Stano Slovákem 

v Muzikálech z Broadwaye, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lenkou Bartol‰icovou 
v Rendez-vous s operetou, 

reÏie: Miloslav âíÏek
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Kleopatra, povûst o Golemovi a dal‰í, ale o skuteãnou
filozofickou substanci s aktualizaãním pfiesahem. Tak
i Mo‰ovo Peklo není jen kopií, jak ji vytvofiili Dante
Alighieri, Johann Wolfgang Goethe a dal‰í moudfií du-
chové svûtové kultury, n˘brÏ o osobit˘ pfiepis, kter˘
sice respektuje hlub‰í ideály a ‰ir‰í my‰lenku, ale
souãasnû vnímá tematiku jako problém souãasn˘.
VÏdyÈ - citujme s klasikem - kde jsme my, je peklo.
Kde je peklo, jsme my. AÏ jednou zajde cel˘ svût,
a kdejak˘ tvor bude oãistûn, pak bude peklo v‰e, co
není nebe.

PfiestoÏe premiéra muzikálové novinky se usku-
teãnila jiÏ loni v fiíjnu (pfiipoãtûme v‰ak je‰tû dobu
vzniku partitury a ãas potfiebn˘ k nastudování!), tedy
v dobû, kdy se souãasní vládnoucí ãe‰tí politikové
snaÏili vehementnû zlehãovat moÏnost pfiíchodu sou-
ãasné svûtové krize i do na‰í republiky, jde o téma,
jeÏ právû v této dobû hospodáfiského a finanãního
zhroucení nepoctivého kapitalistického byznysman-
ství ozfiejmuje lidské charaktery a odhaluje lidskou
hamiÏnost aÏ na samotnou dfieÀ.

Popisovaná kauza mladého sochafie Davida (jde
o zpodobení Michelangelova díla?) v pÛsobivém pro-
vedení zku‰eného Stanislava Slováka ve vztahu k ta-
neãnici Lenû Paulové, jiÏ pfiímo mistrovsky ztvárÀuje
Radka Coufalová, v sobû obsahuje komickou parodii
i v˘razovou drsnost, emotivní éteriãnost i ìábelskou
rebelii uÏ od samotného poãátku, tedy prostfiedí ba-
letního konkursu v souãasné dobû, ãímÏ je divák in-
formován, Ïe nejde o stfiedovûk˘ m˘tus, ale o obraz
na‰í doby. A pak jiÏ sledujeme promûny obrazÛ s pro-
blémy individuálními (napfi. rozluka dvou sester, té ús-
pû‰né a neúspû‰né - tedy dal‰í téma!) i kolektivními
(vãetnû parodie na je‰itnost pfii scénû spoleãenského
plesu ãi ministerskou je‰itnost pov˘‰enecké snobské
smetánky atp.). A do toho se vplétá v‰udypfiítomná
v‰ednodennost od opilého kfiepãení party mlad˘ch
v˘rostkÛ aÏ k tematice rozvodovosti (baronãin zpíva-
n˘ monolog patfií k melodicky nejzfietelnûj‰ím), jíÏ pak
v kontrapunktu my‰lenkovû odpovídají ony pekelné
scény s dokonale vypracovanou mûkce pÛsobící cho-
reografií a s vyuÏitím i takov˘ch prvkÛ, jako je voice-
band atp.

Tûch témat je tu skuteãnû mnoho - ov‰em tato in-
tenzivní my‰lenková rÛznorodost s námûtov˘mi od-
hledy pak místy pfiehlu‰uje diváckou pozornost, tedy
i moÏnost okamÏité orientace v dûjovém v˘voji. Zdá
se, Ïe uÏ první díl zam˘‰lené trilogie by sám o sobû
byl nosn˘m sukcesem pro pfiinejmen‰ím dvû samo-
statná pfiedstavení. MoÏná i ãinoherní.

Spoleãnû s hlavními pfiedstaviteli (a jejich alter-
nanty Petrem Gazdíkem a Svetlanou Slovákovou) se
i ostatní v˘kony - jak je tomu na scénû MdB tradiãnû
a pravidelnû - vyznaãují dokonalou pfiesvûdãivostí
a spontánním pochopením (technické pfiedpoklady
jsou samozfiejmostí!). To v‰e se odvíjí v dokonalé sou-
ãinnosti v‰ech sloÏek, jejichÏ pozitivní hodnocení by
uÏ nadbyteãnû pfiesáhlo rámec tohoto zamy‰lení.

V pfiípadû brnûnského Pekla tedy nejde jen 
o lacinou, aÏ primárnû podlézavou efektní zábavu 
s úrovní ãasto aÏ tristní, jak tyto aspekty pfievaÏují
v produkci praÏské (navíc nejednou mohutnû finanã-
nû dotované!); naopak jde brnûnsk˘m inscenáto-
rÛm spí‰e o hlub‰í zamy‰lení. Tím se vracejí k pod-
statû tohoto Ïánru: bavit vkusnû, ov‰em také i hodno-
tovû oslovovat. A tady bychom mohli opakovat: sku-

teãnû angaÏované umûní nesmí b˘t jen politicky pro-
klamovan˘m plakátem, ale musí opravdu hodnotov˘-
mi principy potû‰it i povzbudit. Jak to ostatnû ve své
tvorbû tak ãasto prokazovali i na‰i levicoví tvÛrci mi-
nulosti. V Brnû napfiíklad Jifií Mahen a dal‰í. V jejich
stopách brnûnské Mûstské divadlo zdafiile pokraãuje.

Tomá‰ Hejzlar, Haló noviny, 12. 2. 2009

CHARLEYOVA TETA
Autor: Brandon Thomas, Mûstské divadlo Brno
v rámci pfiehlídky âeské divadlo 2009, 15. února
2009

Excelentní inscenace v podání souboru
Mûstského divadla Brno. Charleyova teta, jak má b˘t.
SviÏná situaãní komedie pov˘‰ená  na opravdové u-
mûní. ·tatlafiÛm se podafiilo skloubit dokonalou reÏii,
skvûlé herecké v˘kony a v˘born˘ nov˘ pfieklad Jifiího
Závi‰e. V˘sledek je ohromující.

Charleyova teta je snad nejvdûãnûj‰í komedie
v‰ech dob. Ale mezi jednotliv˘mi nastudováními po-
chopitelnû existují rozdíly. V MdB si z toho udûlali
srandu na druhou. Zatímco se jiné scény dost striktnû
drÏí pÛvodního textu, upravili si BrÀáci dialogy podle
svého a nutno konstatovat, Ïe jedinû ku prospûchu
vûci. Sám jsem kdysi Charleyovu tetu hrál a vím,
o ãem mluvím, kdyÏ fiíkám, Ïe jiné texty jim jen po-
mohly. Jednak to nebylo oposlouchané a za druhé se
jim podafiilo udrÏet se v rámci komedie samotné a ne
za kaÏdou cenu v naráÏkách nûjak reagovat na sou-
ãasné  dûní tak, jak se to dost ãasto stává jin˘m.

Zlatou medaili zaslouÏí reÏisér a choreograf
Gustav Skála za to, jaké dokázal nasadit a hlavnû u-
drÏet ve hfie tempo a napûtí. Jeden gag stíhá druh˘,
jedna sranda  následuje za druhou. I s pohybovou
stránkou vûci si dokázali poradit na v˘bornou. Vûãné
Charleyho (hraje Alan Novotn˘) obavy a hlavnû jeho
nemotornost a neschopnost chytit cokoli jemu hoze-
ného vyvolají v hledi‰ti boufie smíchu stejnû tak jako
taneãní a pûvecké kreace lorda Babberlyho v podání
famózního Igora Ondfiíãka. Nechtûl bych se pana
Ondfiíãka nikterak dotknout, ale jeho pohybové umûní
nasvûdãuje tomu, Ïe svou roli studoval opravdu dÛ-
kladnû a do hloubky snad nûkde ve vykfiiãeném do-
mû. KdyÏ umûlecky rozhazuje sukni na jevi‰tû je za to
odmûnûn dlouho trvajícím potleskem. Student Jack
v podání Petra ·tûpána dokáÏe  bleskurychle  stfiídat
chvíle plné energie a zápalu s chvilkami, v nichÏ se
mûní v bezbranné nemluvnû a není schopen  ze sebe
dostat ani slovo.

Dost tûÏká je úloha skuteãné Charleyovy tety
Donny Lucie, která se musí vyrovnat aÏ s neuvûfiitel-
nou laskavostí a b˘t pfiíjemná aÏ do morku kostí. Nûco
jako Babiãka BoÏeny Nûmcové. Nutno konstatovat,
Ïe pfiedstavitelka této nelehké postavy paní Irena
Konvalinová se s tím poprala a dokázala Donnû Lucii
dát i nûco lidského a opravdového. Její Donna Lucia
rozhodnû není tak stoprocentnû pozitivní a kladná a to
je jedinû dobfie!

Dívky v podání Pavly Vitázkové coby Kitty, Radky
Coufalové v roli Amy a Lenky Janíkové v roli Ely do-
kazují na první pohled, jak je tato inscenace baví a jak
se jí baví. Je radost pozorovat jejich synchronní pohy-
by buì ve dvojici nebo dokonce ve trojici spolu
s Babbsem. Jejich upejpání a ostych se jakoby má-
vnutím kouzelné hÛlky promûní v rozhodnost a pev-
nou vÛli jít si za sv˘m a neustoupit ani o píì.

Zdenûk Junák! Takového Spettiqua jste je‰tû ne-
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vidûli! V hledi‰ti doslova kaÏd˘ má nutkavou chuÈ na-
kopat ho za tu jeho chamtivost, vlezlost a patolízal-
ství, které stfiídá s nadfiazeností a pohrdáním. Je to
právû on, kdo s nepochybnou nadvládou ovládá je-
vi‰tû a to i ve chvíli, kdy je zlomen a poraÏen. Naplno
vyuÏívá sv˘ch fyziologick˘ch vlastností a díky své mo-
hutné postavû a silnému hlasu na sebe strhává za-
slouÏenou pozornost.

V‰ichni herci do jednoho hrají s nad‰ením a pro
diváky. Do sv˘ch rolí jsou doslova zaÏraní a je vidût,
jak je hraní baví. V‰em  do jednoho  je velmi dobfie ro-
zumût a máte-li ‰tûstí a sedíte-li v prvních fiadách, mÛ-
Ïete  pozorovat i jejich dokonalou mimiku, zvlá‰tû pak
Josefa Juráska a Jana Mazáka coby plukovníka
Chesneyho, respektive sluhy Brasetta.

Poklona patfií i autorce kost˘mÛ a scény Evû
Brodské a pak pánÛm kulisákÛm, ktefií v rekordnû
krátké dobû zvládli pfiestavût jevi‰tû. V podstatû cel˘
realizaãní t˘m mne ohromil tím, jak dokázal takto ná-
roãnou hru adaptovat do pro nû neznámého prostfie-
dí praÏského Divadla na Vinohradech.

Budete-li mít tu moÏnost, rozhodnû si Charleyovu
tetu v Mûstském divadle Brno za Ïádnou cenu, zdÛ-
razÀuji: ZA ÎÁDNOU CENU, nenechte ujít! Nebudete
litovat.
„Îivot je krátk˘, umûní trvalé.“

Pavel Klejna, Divadelní novinky.cz, 16. 2. 2009

SNùHURKA SE LÍBÍ DùTEM I JEJICH GARDE
Pohádkov˘ muzikálek inspirovan˘ stejnojmen-

nou pohádkou bratfií GrimmÛ a jemnû esencovan˘
proslulou animovanou verzí Walta Disneyho je veskr-
ze dítkem z domácí autorské kolébky: hudbu  sloÏil
Karel Cón, kter˘ tu spolu s Karlem Albrechtem vystu-
puje v roli dirigenta a hudebního nastudovatele, libre-
to a texty  písní sepsali Stanislav Slovák, dramaturg
Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán. Pro ·tûpána a Slováka,
kter˘ se ujal reÏie, je tato  textafiina libretním debu-
tem. A úspû‰n˘m.

I kdyÏ se to v hledi‰ti hemÏí samozfiejmû dûtmi,
zkrátka nepfiijdou ani jejich garde. TakÏe trefit se do
celé rodiny, oslovit nejrÛznûj‰í generace a inteligent-
nû je pobavit – to se podafiilo. Upfiímné ovace a bez-
prostfiední ohlasy v kuloárech ihned po premiéfie  to
potvrdily v˘mluvnû. To, ãím „Snûhurka“ pohladí nejvíc,
je její upfiímnost, humorn˘ nadhled a vtip. Cón ve své
partitufie rozhodnû neexperimentuje, zÛstává spí‰e
stfiednûproud˘, jeho melodie a rytmy nepostrádají k˘-
Ïenou lyriku i razantnûj‰í  odpich, kter˘ je samozfiej-
mû pfiedev‰ím vlastní trpasliãí sedmiãce. To uÏ se mÛ-
Ïe pfiidávat snad i publikum. A tak nakonec ani nepfii-
jde, Ïe nejchytlavûj‰í hudební pasáÏí není Ïádn˘
CónÛv hit, ale dráÏdivû rajcovní citace populárního of-
fenbachovského kankánu.

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ à la Mûstské divadlo Brno
zÛstává klasickou pohádkou, i kdyÏ v lecãems tak tro-
chu naruby. Vykládá ji své dcerce ospal˘ Tatínek, kte-
rého – dfiíve neÏ jeho holãiãku – pfiemÛÏe spánek.
A kdyÏ zjistíte, Ïe prvního z trpaslíkÛ, Prófu, pfiedsta-
vuje „lancouch“ Igor Ondfiíãek (alternující Ladislav
Koláfi také Ïádn˘m drobeãkem není), pak si fieknete,
nemáte-li v tom „gigantickém“ vzrÛstu trpasliãí suity
také nûjaké to zlé kouzlo Macechy. KdyÏ jsou v‰ak
v závûru chlapáãtí trpaslíci odãarováni a stávají se o-
pût pidimuÏíãky a vás teì, váÏení  ãtenáfii, nenapadá,
jak se toho táÏ herecká sedma zhostí scénicky, pak to
tyto fiádky neprozradí. Pfii‰li byste totiÏ o moment pfie-

kvapení. A takov˘ch je v pfiedstavení hodnû. Mají tu
doslova na rÛÏích ustláno, a to díky nápadité scénû
Jaroslava Milfajta (navrhl i kost˘my lesních plodÛ, o-
statní kost˘my vznikly podle návrhÛ Andrey
Kuãerové). 

O premiéfie byli herci doslova nabiti energií
a pfiedvádûli se se zjevn˘m zápalem. Nejhalasnûj‰í o-
vace právem jako zlá Macecha sklidil Jan Apolenáfi
(alt. Milan Nûmec), kter˘ byl sice dalek podbízivé ka-
rikatufie zralé Ïeny, pfiesto jeho pojetí nebylo prosto
v˘razné porciãky humorného nadhledu. Sympatie si
získala i Radka Coufalová jako titulní Snûhurka (alt.
Svetlana Slováková). A vlastnû v‰ichni ostatní...

Vladimír âech, Pfiíloha - Kam, únor 2009

BLÁZNIV¯ VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
„V‰ichni lidi jsou blázni, jenomÏe nûktefií o tom

nevûdí“. Tato my‰lenka Erasma Rotterdamského plnû
vystihuje skryté poslání komedie W. Shakespeara.
Váháte-li, zda jít do Mûstského divadla Brno na Veãer
tfiíkrálov˘, pak opravdu neváhejte. Taky jsem jiÏ vidû-
la nûkolik inscenací této komedie. KdyÏ pan reÏisér
Roman Polák zanícenû vyprávûl  o sv˘ch „zamera-
niach a viziach“, tak jsem si myslela, Ïe uÏ neví coby.
Roman Polák je hostující slovensk˘ reÏisér a není
v Brnû neznám˘ – reÏíroval hry Arkádie, Boufie, Král
Lear. Veãer tfiíkrálov˘ je ale komedie a to dokonce
s komikou ve dvou rovinách, Té vysoké, urozené,
pfiedstavované Violou, Olivií, Orsinem i správcem
Malvoliem. Ta druhá rovina je nádhernû bláznivá
s excelujícím Martinem Havelkou (rytífi Tobiá‰), neu-
vûfiitelnû komick˘m Janem Mazákem (rytífi André
Chabrus) a tentokrát nostalgicky odevzdaném ‰a‰ko-
vi Erika Parduse. Stateãnû jim v bláznivinách sekun-
duje Zdenûk Junák jako kapitán Fabian a Irena
Konvalinová, komorná Marie. KdyÏ tuto bujarou spo-
leãnost  pfiijde v noci napomenout k mírnûj‰ím proje-
vÛm Malvolio (Viktor Skála), vyprsknou smíchy nejen
diváci, ale i herci na scénû a chvíli se prostû smûje-
me.

Po trochu zdlouhavém zaãátku, kdy je nutno di-
váka seznámit, kdo je vlastnû  kdo, proã se pfievléká
za nûkoho jiného a proã je Olivie tak nepfiístupná, ná-
sleduje znám˘ pfiíbûh lásky Orsina k Olivii, Olivie
k Cesariovi, Cesarii k Orsinovi, Malvolia k Olivii –
dost!

Atmosféru karnevalového veselí umocÀuje prÛ-
vod pitoreskních ma‰kar, nûkdy aÏ hodnû uvolnû-
n˘ch.

Scéna, stejná  po celou dobu, je nûco mezi tobo-
gánem a strání sam˘ hrb. DÛstojn˘m krokem se prak-
ticky sejít nedá, takÏe i dámy v renesanãních sukních
pfiisednou – a ‰up dolÛ. Nejvíc vyhovuje dvûma ska-
teboardistÛm, ktefií se na ní prohánûjí kaÏdou volnou
chvíli.

Na závûr je‰tû informace, Ïe se hraje v pfiekladu
Jifiího Joska, kter˘ se zatím nikde nehrál a hra má pÛ-
vodní Shakespearovu koncepci bez ‰krtÛ a zásadních
pfiesunÛ.

Mûstské divadlo má kouzelnou moc pfiitáhnout ty
správné vûrné a stálé diváky. Scházejí se tu pfiátelé.
A to je víc, neÏ jen jít do divadla.

NadûÏda Parmová, Boskovické noviny, leden 2009
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SoÀa Jányová

Jitka Horãicová, 
Hana Kováfiíková, 
Ivana Skálová, 
Andrea Bfiezinová

ReÏisér Pavel Fieber, 
Du‰an Vitázek

Pavel Fieber, 
Eva Hrbáãková, 

Karel Albrecht

Hana Holi‰ová, 
Karel ·karka

Vendula ·eráková

Du‰an Vitázek

Na zku‰ebnû ãíslo 1 se souborem intenzivnû
pracoval hostující reÏisér Pavel Fieber
na slavném muzikálu autorÛ 
Andrew Lloyd Webbera a Tima Rice 

EVITA
ReÏie a scéna: Pavel Fieber
Asistent reÏie: Eva Hrbáãková
Pfieklad: Michael Prostûjovsk˘
Choreografie: Vladimír Kloubek 
Dirigenti, hudební nastudování a sbormistr:
Karel Albrecht, Jifií Petrdlík, Martin Procházka
Korepetice: Monika Jakubíãková, 
Jaroslava Michalíková 
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Dramaturgie: Pavlína Hoggard
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