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NEP¤EHLÉDNùTE!

MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl zaloÏen v roce 1961. Tento den
slaví kaÏdoroãnû 27. bﬁezna celá mezinárodní divadelní obec. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce k nejv˘znamnûj‰ím z nich patﬁí Mezinárodní poselství - z podnûtu
Mezinárodního divadelního institutu je kaÏdoroãnû jeho autorem nûjaká
svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem
60. let Jean Cocteau. V roce 1994 byl jeho autorem dramatik Václav
Havel, do té doby se vystﬁídali napﬁíklad Arthur Miller, Peter Brook, Pablo
Neruda, Luchino Visconti, Eugene Ionesco, Kirill Lavrov a Edward Albee.
Autorkou leto‰ního zamy‰lení se stala jedna z nejuznávanûj‰ích a nejpopulárnûj‰ích britsk˘ch hereãek, Judith Olivia Dench (Judi Dench), která
se mÛÏe py‰nit nûkolik desetiletí trvající kariérou, zahrnující práci nejen na
scénû, ale i ve filmu a televizi. V Británii je povaÏována za jednu z nejvût‰ích hereãek pováleãné
éry, pﬁeváÏnû za svou práci divadelní, která byla její silnou stránkou po celou dobu kariéry. Byla
ocenûna ¤ádem britského impéria v r. 1970 a pov˘‰ena do ‰lechtického stavu v r. 1988 (Dame of
the British Empire).
Denchová, nar. v anglickém Yorku 9. prosince 1934, debutovala jako hlem˘Ïì ve ‰kolním pﬁedstavení. Vystudovala herectví na lond˘nské Central School of Speech and Drama. V r. 1957 debutovala na profesionální scénû jako Ofélie v produkci Old Vic Liverpool. Následovala bohatá kariéra
se sezonami stráven˘mi v takov˘ch souborech jako Royal Shakespeare Company nebo National
Theatre.
Svûtoznámou se Judi Denchová stala jako ‰éfka „M“ v Jamesi Bondovi 007. Její poslední bondovky byly Casino Royale (2006) a Quantum of Solace (2008). Je nositelkou ﬁady filmov˘ch cen napﬁ. za své ztvárnûní královny Viktorie v Paní Brownové (1997), uznání získala za své role ve filmech
jako Shakespeare in
Love (1998), Chocolat
(2000), Iris (2001), Mrs
Henderson
Presents
(2005) a Notes on a Scandal (2006) a televizní inscenaci The Last of
S TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
FINANâNù PODPORUJE
the Blonde Bombshells (2001).
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
Kritiky je povaÏována za jednu z nejvût‰ích hereãek a ãasto je jmeP¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
nována na ‰piãce v anketách britsk˘ch hercÛ. Judi Denchová obdrÏela
mnoho cen a nominací za své herectví v divadle, filmu a televizi: napﬁ.
BAFTA (10x), Laurence Olivier Awards (7x), Screen Actors Guild
Awards (2x), Golden Globes (2x), Academy Award a Tony Award.
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„Svûtov˘ den divadla je pﬁíleÏitostí oslavit divadlo v jeho nespoãetn˘ch
podobách. Divadlo je pramenem zábavy a inspirace a má schopnost
propojovat nejrÛznûj‰í kultury a lidi na‰í planety. Ale divadlo je i nûco víc
- je také pﬁíleÏitostí vychovávat a informovat. Divadlo se hraje po celém
svûtû a nejen v tradiãních divadelních prostorách. Pﬁedstavení se mohou odehrát v zapadlé vísce v Africe, pod horami Arménie, na malém
ostrÛvku v Pacifiku. V‰echno, co potﬁebuje, je prostor a diváci. Divadlo
má schopnost nás rozesmát, rozplakat, ale také pﬁimût k zamy‰lení
a reflexi. Divadlo je v˘sledkem t˘mové práce. Herci jsou lidé, kteﬁí jsou
vidût, ale pﬁekvapující je poãet tûch, kteﬁí vidût nejsou. Pﬁitom jsou stejnû dÛleÏití jako herci a dík jejich rÛzn˘m a speciálním dovednostem mÛÏe vzniknout pﬁedstavení. Také oni se podílejí na triumfech a úspû‰ích
pﬁedstavení. 27. bﬁezen je oficiálnû Svûtov˘m dnem divadla. Av‰ak
kaÏd˘ den by mûl b˘t dnem divadla, protoÏe máme odpovûdnost za pokraãování v jeho tradici: bavit, vychovávat a vzdûlávat na‰e obecenstvo, které dává na‰í práci smysl.“
Judi Dench
Nashledanou pﬁi svátcích dobrého divadla se
s vámi u nás za v‰echny své kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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Tomá‰ Sagher,
Martin Havelka

Zdenek Merta,
Aneta Majerová
Tomá‰ Sagher

Johana Gazdíková

Ivana Skálová, Vojtûch Blahuta,
Svetlana Slováková

Markéta Sedláãková,
Martin Havelka

Johana Gazdíková,
Markéta Sedláãková

Tereza Martinková
Johana Gazdíková,
Rastislav Gajdo‰,
Petr Gazdík

Markéta Sedláãková,
Martin Havelka
Luká‰ Vlãek,
Jiﬁí Mach

Martin Havelka, Tomá‰ Sagher

Foto: jef Kratochvil
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Rozumná politika je dcerou morálky
a správného úsudku (reason)."
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Koncertní hala
Gersthofen
V pánské ‰atnû
nad Futurámou

Mária Lalková,
Hana Kováﬁíková

Johana Gazdíková

Hana Kováﬁíková
v den sv˘ch
narozenin

Johana Gazdíková,
Jan Apolenáﬁ

Johana Gazdíková,
Luká‰ Janota, Svetlana Slováková

Petr Gazdík
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LELKOVÁNÍ
HONZY
·MIKMÁTORA

se STANISLAVEM
MO·OU
âím se aktuálnû zab˘váte?
Dvacátého bﬁezna jsem mûl premiéru v Nûmeckosrbském divadle v Budy‰ínû. Jedná se o ShakespearÛv Veãer tﬁíkrálov˘ adaptovan˘ na hru se zpûvy.
Pracuji v tomto divadle uÏ od osmdesát˘ch let, pﬁipravil jsem tam celou ﬁadu inscenací… je to vlastnû
takové moje druhé domovské divadlo. Stal jsem se
tak i svûdkem v˘voje luÏickosrbské entity, v˘voje bohuÏel nijak zvlá‰È optimistického. Pﬁesto je nádherné, jak tenhleten mal˘ národ Ïije kulturou, jak o ni
bojuje i proto, aby se neztratil v tom jasnû dominantním nûmeckém prostﬁedí.
Kromû toho jsem zaãal zkou‰et u nás v divadle inscenaci Ptákoviny podle Aristofana, kterou jsem mûl
moÏnost uÏ jednou nastudovat v Národním divadle

TVÒRCI
v Praze na Nové scénû. Premiéra mûla b˘t v kvûtnu
1989, ale pro neustálé ‰krtání v textu i v inscenaci
se posunula o tﬁi nedûle na ãerven. Hrála se jen pÛl
roku – po revoluci uÏ nemûlo smysl ji uvádût.
Na to navazuji dvûma dny ve Vídni a dvûma
v Hamburku, které strávím na konkurzech na muzikál Kráska a zvíﬁe, coÏ je na‰e dal‰í koprodukce
s velkou nûmeckou agenturou. Tenhle muzikál bude
mít premiéru 24. ãervence v Lucembursku a potom
odstartuje pomûrnû velké evropské turné. TakÏe to
je aktuální práce divadelního reÏiséra. Co se t˘ãe
práce pﬁípravné, v následující sezonû uvedeme se
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Zdenkem Mertou druh˘ díl Osudové komedie s názvem Oãistec, takÏe k nûmu pí‰u libreto.
Inscenace Ptákoviny podle Aristofana pro Vás
není nová, zkou‰el jste ji v praÏském Národním
divadle v dobû nadcházející spoleãenské zmûny
roku 1989. Navíc to byla Va‰e první spolupráce
se skladatelem Zdenkem Mertou, se kter˘m spolupracujete dodnes. âím je tedy tato hra a její
souãasná inscenace na pÛdû Mûstského divadla
Brno pro Vás zvlá‰tní, v˘jimeãná?
Je‰tû pﬁed praÏskou inscenací jsem inscenoval
Aristofanovy Ptáky v Martû na JAMU, coÏ byla jedna z m˘ch prvních inscenací vÛbec, takÏe si to téma
s sebou nesu pomûrnû dlouho. V ND Praha jsem
pﬁedtím reÏíroval Modr˘ pavilon Jiﬁího Hubaãe.
Tehdej‰í ‰éf divadla Milan Luke‰ mi ﬁekl: „Nejdﬁív
jste dûlal nûco, co jsme potﬁebovali my, tak co byste rád na pÛdû Národního divadla zreÏíroval vy?“ On
tehdy mou inscenaci z Marty vidûl a kdyÏ jsme se
o tom dále bavili, tak Ptáky rád pﬁivítal a dramaturgie ND je dala k pﬁepracování Jirkovi Îáãkovi. Jirka
Îáãek vládne nejenom brilantnû ãesk˘m jazykem,
n˘brÏ a hlavnû zvlá‰tním, specifick˘m, nádhern˘m
básnick˘m my‰lením.
Tehdy jsem byl pﬁesvûdãen, Ïe je nutné dûlat politické divadlo vãetnû politické satiry. Vedle inscenací, jako byla tﬁeba Pravda o zkáze Sodomy podle
románu Ivana KﬁíÏe, Mor Karla Tachovského,
GubarevÛv Sarkofág, coÏ byly vûci, které se t˘kaly
spoleãnosti, ve které jsme tehdy existovali a Ïili, byli pro mne také Ptáci nádhern˘m a smutn˘m obrazem svûta, ve kterém jsme tehdy Ïili a ve kterém byla tolik popírána základní lidská potﬁeba, a to svoboda. Ptáci jsou obecnû symbolem nejsvobodnûj‰ího
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Se Zdenkem Mertou
na konkurzu v Lond˘nû
tvora, ale na druhé stranû bohuÏel taky symbolem
tvora s nejmen‰ím mozkem. Dva lidé, kteﬁí mezi ptáky pﬁicházejí ze svûta lidí, se je snaÏí pﬁemluvit k tomu, aby právû ptáci zaãali vládnout svûtu.
Samozﬁejmû se nakonec ti dva „‰ikovní lidé“ stanou
uzurpátory v ptaãí, boÏí i lidské ﬁí‰i, kterou nakonec
zdevastují ke svému obrazu, a chudáci ptáci skonãí
v kleci. Je to velmi blízké touze témûﬁ kaÏdého politika, kter˘, kdyÏ zaãíná, má plnou hubu slibÛ, aby
nakonec, kdyÏ pﬁijde na vûc, ukázal, o co mu jde
pﬁedev‰ím, tedy o absolutní moc.
Aristofanes pﬁed 2400 lety toto téma úÏasnû zpracoval a ono je platné, bohuÏel, aÏ dodnes a bude trvale platné, bohuÏel, i nadále. Dokud bude ãlovûk
ãlovûkem… KdyÏ jsme postavili nové divadlo, pﬁicházel za mnou ãas od ãasu Zdenek Merta a ﬁekl:
„Hele, pojìme udûlat Ptáky, vÏdyÈ je to obrovská legrace.“ A já jsem mu ﬁíkal, Ïe nevím, jestli je na‰e
spoleãnost, ta kﬁehká demokracie, kterou zde budujeme, pﬁipravená na to, abychom na ni pﬁi‰li s takovouhle „atomovkou“. TakÏe jsem mu uh˘bal, protoÏe
jsem si nemyslel, Ïe jsme na tom tak ‰patnû, abychom se museli vytasit s tímhle typem politické sati-

ry. Ale poslední léta mû utvrzují v tom, Ïe znovu nastala doba, ve které ‰ikovní ‰ibalové rÛzného typu,
hráãi velké politiky s námi hrají obdobnou hru jako
hrdinové téhle hry. Existujeme v ãase, kdy vládne
omezenost bez fantazie, panuje nedostatek tolerance, pûstují se teorie, které se vymknuly kontrole,
jsme oblbováni prázdnou rétorikou, uchvatitelé moci
mají jako jediní patenty na pravdu a pﬁitom podporují pouze a jenom zkostnatûl˘ systém! A v tûchto podmínkách je zapotﬁebí znovu se zaãít vyjadﬁovat k vûcem obecn˘m skrze divadlo, skrze dobré politické
i satirické divadlo.
Jak˘m zpÛsobem jste se tehdy se Zdenkem
Mertou osudovû setkali?
Dal nás dohromady právû Milan Luke‰, tehdej‰í ‰éf
Národního divadla a první porevoluãní ministr kultury. Pﬁi‰el za mnou a ﬁíká: „Tady nám na toho Jirku
Îáãka napsal nûjak˘ Zdenek Merta pár písniãek,
jestli se vám to bude zamlouvat...“ A mnû se to velmi zamlouvalo, tak jsme si se Zdenkem plácli a od
té doby jsme zÛstali v tom na‰em v˘jimeãném pﬁátelském i pracovním souputnictví.
Nemûli jste v roce 1989 z uvedení obavy?
VÛbec ne. PovaÏoval jsem tehdy za povinnost, aby
se divadlo vyslovovalo k situaci, která zde existuje.
Byl jsem tenkrát pomûrnû hodnû vztekl˘ na to, co
kolem nás je. Nedokázal jsem se vyrovnat s tím, Ïe
oficiálnû 99,74 % národa volí kandidáty Národní
fronty, ale témûﬁ stejn˘ poãet lidí ten reÏim pomlouvá, jak se dá, nadává a nechce v nûm Ïít. Ta odpudivá disproporce mezi tím, co si lidé skuteãnû mysleli, a tím, co neupﬁímnû a pﬁitom stádnû deklarovali. A právû to, Ïe se o nûkter˘ch vûcech veﬁejnû mlãelo, oficiálnû lhaho, mû iritovalo. Obavy jsem nemûl Ïádné a takové protireÏimní inscenace jsem dûlal programovû, nebyli to jen Ptáci v ND.
Jak rozdílnû budete tuto politickou satiru inscenovat oproti té, kterou jste zkou‰el pﬁed jedenadvaceti lety je‰tû v dobû jiného reÏimu?
KdyÏ jsme mûli premiéru v ãervnu 1989 a dohráli
jsme ji do konce, v desáté ﬁadû uprostﬁed sedûla nûjaká paní Jiﬁina ·vorcová. KdyÏ lidé skandovanû
tleskali, demonstrativnû vstala a bez potlesku opustila sál. V‰ichni si mysleli, Ïe se ta inscenace vÛbec
nebude hrát, a jen proto, Ïe za ní stál umûleck˘ ‰éf
ãinohry Národního divadla Milan Luke‰ a argumentoval tím, Ïe je ta „perestrojka“, tak se inscenace
udrÏela na repertoáru. Hasiãi Národního divadla
pou‰tûli tehdy na schody aÏ dvû stû divákÛ, protoÏe
si mysleli, Ïe to prostû musí skonãit, Ïe to „nûkdo“
musí zakázat. Vzpomínám si, Ïe za mnou pﬁi‰el
Honza Kaãer a ﬁíkal mi: „Tak my se tady snaÏíme do
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S Petrem Gazdíkem
toho systému stﬁílet vzduchovkama a vy si pﬁijdete
s atomovkou.“ Zpívala se tam Ptaãí Internacionála,
byl tam velk˘ ptaãí snûm v mnohém odkazující na
komunistické sjezdy. Celá inscenace byla tehdy namíﬁena proti totalitû.
KdyÏ jsme se rozhodli, Ïe uvedeme Ptákoviny znovu, po jedenadvaceti letech, mé první kroky smûﬁovaly za Jirkou Îáãkem, abychom znovu analyzovali
text, abychom pﬁi‰li na to, co z nûj dnes nemÛÏe fungovat, protoÏe to samozﬁejmû Jirka psal na tehdej‰í
dobu. Velmi rychle a brilantnû jsme se domluvili na
textov˘ch zmûnách a navíc text se mnou pﬁipravovali také dva na‰i mladí dramaturgové Klára
Latzková a Honza ·otkovsk˘, kteﬁí v dobû uvedení
na‰í první inscenace snad je‰tû nav‰tûvovali základní ‰kolu. PoÏádali jsme je, aby se na text podívali sv˘ma oãima, aby byli nemilosrdní, aby tam náhodou nezÛstala rezidua útokÛ proti totalitû, která
dnes uÏ neexistuje. A musím ﬁíct, Ïe Jirka Îáãek je
tak obratn˘, pracovit˘ a soudn˘, Ïe na na‰e nejrÛznûj‰í popudy vyházel vûci, které by dnes byly uÏ jen
vete‰í, a v mnohém se tam objevují my‰lenky nové,
tehdy nepouÏité. A tak jak jsme Ptáky tehdy hráli
proti totalitû, dnes je budeme hrát jako imperativ
proti nebezpeãí totality. NeboÈ a bouhuÏel je tu poﬁád nebezpeãí, Ïe ten, kdo se dostane na to nejvy‰‰í místo, zaãne uzurpovat moc zpÛsobem, kter˘ si
docela dobﬁe pamatuju a nechci, aby se tahle situace jakkoli vrátila.
Kolik se toho v textu zmûnilo? Kolik vûcí zastaralo a kolik naopak zÛstalo bolestnû nadãasov˘ch, platn˘ch pro souãasnou dobu?
Byli jsme v‰ichni aÏ pﬁekvapeni, kolik toho zÛstalo
aktuálního. Zmûnilo se moÏná pût aÏ osm procent.
Tﬁeba povinná vojenská sluÏba, která dnes neexistuje, takÏe ta musela jít pryã. A podobné reálie a slova. Byla tam napﬁíklad vûta: „Hle, kádry kráãí z ústﬁedí.“ Tomu by dnes uÏ nikdo nerozumûl…
To, co pﬁed více neÏ dvaceti lety Jirka Îáãek podle
2400 let „starého“ Aristofana napsal, stra‰nû leze

6

pod kÛÏi. I kdyÏ celá inscenace bude samozﬁejmû jiná. PoÏádal jsem
o spolupráci mimoﬁádnû
kreativního scénografa –
Christopha Weyerse, kter˘ m.j. dostal Cenu Kﬁídla
na‰eho divadla za scénografii BídníkÛ. Jsem rád,
Ïe dekorace bude úplnû
jiná neÏ u tûch m˘ch
prvních dvou inscenací,
i kdyÏ ten princip, Ïe ptáci skonãí zavﬁeni v kleci,
kterou si sami nevûdomky postaví, zÛstává stejn˘. Ale je tady spousta
novinek, které uãiní tu inscenaci jinou. Ale v mnoha momentech, kdy tuto
inscenaci dnes reÏíruji, je
to pro mne takové déjà vu.
Je to shoda náhod nebo
nûjak˘ zámûr pokusit
se rozh˘bat veﬁejné mínûní pomocí politické
satiry v dobû rozbíhajících se kampaní ke kvûtnov˘m parlamentním
volbám?
Upﬁímnû ﬁeãeno jsem to pﬁíli‰ nesledoval, taky se ta
situace kolem voleb dost mûnila, takÏe je to spí‰ náhoda. B˘val˘ prezident Václav Havel kdysi tvrdil, Ïe
u nás vládne blbá nálada. Myslím si, Ïe obecnû existuje hodnû negace v té na‰í souãasné spoleãnosti.
Spousta negativního my‰lení, kdy v‰ichni ﬁíkají, Ïe je
blbû. Vnímám to pomûrnû intenzivnû, jsem z toho
smutn˘ a chtûl bych nejen, abychom se skrze tuto
inscenaci trefovali do nûkter˘ch konkrétních ne‰varÛ, ale taky abychom si sami ze sebe dûlali legraci.
A to vãetnû nás divadelníkÛ. Mûlo by to b˘t takové
zrcadlo – je to satira, takÏe zrcadlo pokﬁivené. A budeme se trefovat úplnû do v‰eho. Jediné, na ãem
jsme se shodli, Ïe nechceme, aby se to podobalo jakémukoli komunálu, aby to byla komunální satira,
kterou nikdo z nás nemá moc v lásce.
âili míﬁíte do vy‰‰ích pater...
No jo. (smích) Jasnû! Do tûch nejvy‰‰ích…
Co bylo hlavním motivem toho, Ïe jste si se
Zdenkem Mertou po jeho opakovan˘ch intervencích ﬁekli: „Tak, a teì to udûláme.“? Je to tím, Ïe
nálada ve spoleãnosti ãím dál víc nahrává Ïánru
politické satiry, nebo nûãím jin˘m?
Ani tenkrát, ani dnes jsem moc nestudoval, jak spoleãnost myslí, co si myslí, jak reaguje. Tím lakmusov˘m papírkem jsem si byl vÏdycky sám a to rozãilení
nebo znechucení, otrávení ze svûta, z toho, jak se
vyvíjí a kam spûje, tendence tûch, kteﬁí nám neustále slibují hory doly, a pod tím v‰ím se skr˘vá jediná
vûc – získání nebo udrÏení moci, tak to v‰e tvoﬁí mé
ãiré pﬁesvûdãení o tom, Ïe je nezbytnou povinností
na tuhletu nemoc jednotlivcÛ poukazovat a dokládat,
Ïe je to velké nebezpeãí pro na‰i spoleãnost, kterou,
jak doufám, chceme v‰ichni mít za demokratickou.
Brnûnské obsazení Ptákovin je známé, v hlavních rolích hrají v alternacích Petr Gazdík nebo
Martin Havelka. Kdo ale hrál v inscenaci
v Národním?
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V Praze bylo senzaãní obsazení. Jirka ·tûpniãka,
pan Petr Kostka, Lexa Py‰ko, Bára Hrzánová, pan
Josef Somr, Va‰ek Postráneck˘, pan ·vehlík nebo
Marek Va‰ut. Velmi silná sestava tehdej‰ího
Národního divadla. V‰echny to ohromnû bavilo, mûli z toho aÏ bláznivou legraci, bavilo je to a hlavnû
mûli pocit, Ïe právû TOHLE má cenu. TakÏe kdyÏ to
dnes znovu zkou‰ím v na‰em divadle, mám ty lidi
stále pﬁed oãima. A mé dne‰ní kolegy to baví velmi
podobnû. U zkou‰ek je obrovská legrace a taky se
hodnû bavíme o politice…
Mûstské divadlo Brno má velmi siln˘ t˘m. Dá se
ﬁíct, kolikátou generaci hercÛ si tu vychováváte?
To nevím. Divadlo je taková zvlá‰tní améba, která se
témûﬁ neviditelnû pohybuje ãasem. âlovûk u toho na
chvilku je a za pár dnÛ uÏ jenom vzpomíná... Pﬁed
pár dny jsem byl na náv‰tûvû u jednoho z nejvût‰ích hercÛ, které jsem mûl moÏnost potkat, u Jirky
Tomka, kter˘ tady zahrál zásadním zpÛsobem celou
plejádu obrovsk˘ch a krásn˘ch rolí. A vyprávûli jsme
si spolu o tûch mlad˘ch, kteﬁí teì jsou na jeho místû. ¤íkal, Ïe jejich elán je neuvûﬁiteln˘ a chválil je
a já je chválil taky, ale pﬁitom jsme oba vnitﬁnû touÏili po tom, aby se on sám – Jirka Tomek mohl postavit na jevi‰tû znovu a hrát... ale ono uÏ to, bohuÏel, není moÏné. Divadlo je kruté jako Ïivot sám.
Divadlo je na rozdíl od lidí vûãné! TakÏe o tûch generacích, které se vychovávají, se tûÏko mluví. Bylo
tu, není tu…
Je pravda, Ïe JAMU opou‰tûjí noví herci kaÏd˘
rok.
Poﬁád to opakuji a lidé to obecnû málo vûdí, Ïe
Janáãkova akademie je opravdu zdrojem neuvûﬁitelné divadelní síly, a to nejen na‰eho divadla. To, Ïe
existuje a jak˘m zpÛsobem se o studenty stará, jak
je vychovává, je zcela zásadní. Bez poctivé a skvûlé práce mnoha kolegÛ na JAMU bychom nebyli na
takové úrovni, na jaké jsme.
Zmínili jsme také, Ïe Vám v bﬁeznu vy‰la básnická sbírka s názvem Víra má... Sám jste ﬁekl, Ïe
ver‰e jste nasbíral v prÛbûhu dvaceti let. To znamená, Ïe budou asi velmi rozdílné.
Pﬁi‰la za mnou po premiéﬁe Pekla mimoﬁádnû vzdûlaná dáma pﬁedná‰ející na nûkolika univerzitách
v na‰í zemi, paní Drahomíra Vla‰ínová. Zaujala mû
tím, Ïe si scénáﬁe vydávané v programech ãte,
a konstatovala, Ïe se podle ní jedná o v˘sostnou
poezii. ¤ekla mi, Ïe je ‰koda, Ïe kdyÏ ji ãlovûk
jednou sly‰í z jevi‰tû, Ïe neexistuje nûjaká kniha,
která by ty básnû dokázala pozorn˘m ãtenáﬁÛm dále pﬁiblíÏit. Jiní textaﬁi, napﬁíklad Jiﬁí Such˘, se po ãase rozhodnou, Ïe proberou své dílo a vyberou z nûj
nûco, co mÛÏe existovat samo o sobû. To jsem spoleãnû s paní Vla‰ínovou uãinil. Je tam ﬁada rÛzn˘ch
témat, jedná se o záznam tûch nejrÛznûj‰ích pocitÛ
a my‰lenek. Asi tedy dost pestré…
TakÏe se nedá ﬁíct, Ïe ve sbírce je jedno dominantní téma?
Je jich tam vskutku mnoho, byÈ jsou napsány jednou
bytostí. Kniha je rozdûlena na kapitoly, v nichÏ se
objevují básnû my‰lenkovû a tématicky blízké. Ale
kaÏdá báseÀ mÛÏe existovat sama o sobû…
Jak jste s poezií zaãínal?
Zab˘val jsem se poezií intenzivnû uÏ od desíti let. AÈ
uÏ prakticky - hodnû a rád jsem recitoval – v sedmnácti jsem vyhrál WolkerÛv Prostûjov mezi jednotlivci, v osmnácti jsme vyhráli s pﬁedstavením na‰eho

Divadla poezie. Mé divadelní koﬁeny ãerpají právû
v poezii. Taky jsem pﬁipravoval po dobu dvou let
v jedné ostravské knihovnû tzv. Páteãní veãery poezie. KaÏd˘ pátek jsem vybral urãitého básníka
a pﬁedstavil jsem ho. Nejdﬁív tam chodilo dvacet lidí,
nakonec ‰edesát – víc se jich tam neve‰lo. KaÏd˘
veãer byl vûnován jednomu básníkovi. TakÏe se dá
ﬁíct, Ïe jsem s poezií a básníky prakticky z celého
svûta obcoval velmi intenzivnû. Logicky jsem v dobû
raného dospívání zaãal sám psát, protoÏe kdyÏ ãlovûk s nûãím existuje tak blízko a má to tak rád, snaÏí se to dûlat i prakticky.
Vypadá to, Ïe na voln˘ ãas Vám v diáﬁi nabitém
tolika ãinnostmi nezb˘vá místo. Pﬁesto se zeptám, ãemu se v ãase, kdy nepracujete, vûnujete?
KdyÏ mám chvilku, snaÏím se udrÏovat v kondici nûjak˘m sportem, aÈ je to tenis, kolo, procházky v lese,
kdyÏ je tro‰ka víc ãasu, tak i golf, protoÏe je to taky
procházka, nebo v zimû na bûÏkách. Své soukromí
si hájím, ale i kdyÏ jsem doma, tak hodnû ãtu a hodnû pí‰u…
UÏ jste zveﬁejnili plán premiér pro pﬁí‰tí sezonu.
Na které kusy se nejvíce tû‰íte?
Mám radost z toho, Ïe se divadlem stane dílo, které
povaÏuji za zásadní, a sice Muchovu Slovanskou
epopej. KdyÏ jsem do Moravského Krumlova roky
vodil své pﬁátele ze zahraniãí, aby ji vidûli na vlastní
oãi, v‰ichni byli fascinovaní a v‰ichni se mû ptali,
proã jsem se pﬁi pﬁekládání v urãité fázi odmlãel.
Odmlãel jsem se, protoÏe prÛvodci tro‰ku opovrhovali malíﬁstvím a umûním Alfonse Muchy, ﬁíkali, Ïe to
nemá Ïádnou umûleckou hodnotu snad kromû jedné intarzie na jednom obraze. A tak jsem nad‰en,
Ïe je Alfons Mucha stále více uznáván a stejnû tak
jsem se i tû‰il z toho, Ïe jsem se domluvil s reÏisérem ·imonem Cabanem a se skladatelem Ale‰em
Bﬁezinou, Ïe uvedeme divadelní inscenaci právû
s tímto tématem. Na tuhle premiéru se moc tû‰ím.
Stejnû tak se tû‰ím na to, Ïe se mi podaﬁilo pﬁesvûdãit Haniãku Bure‰ovou, aby u nás reÏírovala
·kolu základ Ïivota, coÏ by mohla b˘t pekelná legrace. Jsem rád, Ïe do âech pﬁivedeme dramatizaci románu Umberta Eca Jméno rÛÏe, kterou jsem vidûl v Nûmecku a která byla úchvatnû zrealizovaná.
Jsme také py‰ní, Ïe podporujeme pÛvodní tvorbu –
myslím, Ïe by to tak mûla dûlat v‰echna divadla zﬁizovaná obcí nebo státem. Vedle tûch vûcí, které se
objeví poprvé v âechách, jako bude muzikál Mary
Poppins, kter˘ nemÛÏe uvést hned kaÏdé divadlo,
které by ho chtûlo hrát (je nesmírnû obtíÏné na nûj
získat práva), bude pÛvodní tvorbu zastupovat druh˘ díl mé a Zdenka Merty Osudové komedie.
Tentokrát to bude komedie, legrace, z prostﬁedí Ïenského klá‰tera – Oãistec. Dal‰í pÛvodní dílo bude
dramatizace románu Bourbona Kida Mûsíãní kámen, kterou pí‰ou a inscenují Honza ·otkovsk˘
a Stano Slovák. Je to bláznivá historka s velmi tûÏce popsatelnou atmosférou, která se nejvíce podobá
Tarantinov˘m filmÛm. Dal jsem tuhletu kníÏku klukÛm pﬁeãíst a pﬁekvapili mû, Ïe bûhem t˘dne mûli
vyﬁízená práva ke zdramatizování. V‰echny inscenace, které v pﬁí‰tí sezonû uvedeme, si s sebou nesou nádhern˘ pel originality.
Foto: jef Kratochvil
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Ceny Thálie za rok 2009
20. bﬁezna 2010 Národní divadlo Praha
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Herecká asociace udûlila 20. bﬁezna na slavnostním vyhlá‰ení
v praÏském Národním divadle prestiÏní Cenu Thálie v kategorii Opereta,
muzikál a jin˘ hudebnû-dramatick˘ Ïánr Petru Gazdíkovi
za jeho mimoﬁádné herecké a pﬁedev‰ím znamenité pûvecké
ztvárnûní galejníka Jeana Valjeana v muzikálu Les Misérables (Bídníci).

Foto: jef Kratochvil

„Talentovan˘ herec projevil uÏ mnohokrát své kvality ve v˘znamn˘ch
muzikálov˘ch rolích. Jeho zpûv zní v mnoha barevn˘ch odstínech.
V roli Jeana Valjeana znovu prokazuje své v˘borné pûvecké i herecké schopnosti.“
(HA)
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premiéra 27. a 28. bﬁezna
DOKONALÁ SVATBA
Hrají: Lenka Janíková,
Milan Nûmec, Petr ·tûpán,
Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková,
Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.
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Foto: jef Kratochvil
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reÏie: Stanislav Slovák
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MùSTSKÉ DIVADLO BRNO VYPISUJE KONKURZ NA MÍSTO

·ÉFDIRIGENTA ORCHESTRU MdB.
Konkurz se uskuteãní 20. – 21. dubna 2010
ve zku‰ebnû orchestru MdB.
Souãástí v˘bûrového ﬁízení je:
• práce s orchestrem
• práce se sólisty a sborem (Bídníci, Mozart!, West Side Story – urãená hudební ãísla
a náhodnû vybran˘ hudební titul. Notov˘ materiál je k dispozici v MdB)
• pﬁedloÏení koncepce o sloÏení a ãinnosti orchestru v rámci MdB
(podané nejpozdûji do 12. dubna 2010)
Pﬁihlá‰ky se Ïivotopisem lze zasílat na adresu Mûstského divadla Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno, a to nejpozdûji do 12. dubna 2010. Lze se také pﬁihlásit
prostﬁednictvím e-mailov˘ch adres: sapak@mdb.cz nebo ondricek@mdb.cz.
Dal‰í informace o konkurzu poskytují:
Igor Ondﬁíãek, ‰éf zpûvohry – tel.: 533 316 359, e-mail: ondricek@mdb.cz
Pavel Sapák, tajemník orchestru – tel.: 737 252 198, e-mail: sapak@mdb.cz

MùSTSKÉ DIVADLO BRNO VYPISUJE SOUTùÎ NA PÒVODNÍ
DRAMATICKÉ DÍLO PRO SVOU âINOHERNÍ SCÉNU.
Podmínky soutûÏe:
1. Do soutûÏe je moÏné zaslat pÛvodní – dosud nezveﬁejnûné – dílo napsané v ãeském
jazyce; hry nesmûjí b˘t zveﬁejnûny aÏ do vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe.
2. SoutûÏ je neanonymní.
3. Text hry za‰le úãastník ve 2 exempláﬁích na adresu Mûstského divadla Brno (MdB).
Vstupní poplatek za kaÏdé zaslané dílo je 500 Kã. Potvrzení o úhradû vloÏí autor
do obálky spolu s texty.
4. Vítûzné soutûÏní dílo bude uvedeno v sezonû 2011/2012 na âinoherní scénû MdB.
5. Divadlo má právo pﬁednostnû uvést i dal‰í ze soutûÏních titulÛ.
6. Díla, která nebudou uvedena, si mohou autoﬁi vyzvednout v MdB, mimobrnûnsk˘m
úãastníkÛm budou zaslána po‰tou.
7. Úãastníci budou o v˘sledku soutûÏe informováni.
8. Uzávûrka soutûÏe je 30. 6. 2010.
9. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhne do konce ﬁíjna 2010.
Dal‰í informace poskytuje dramaturgynû Klára Latzková, e-mail: latzkova@mdb.cz
âíslo úãtu MdB: 57037621/0100, Komerãní banka, a.s., variabilní symbol 7740120100
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Stano Slovák, Lenka Janíková
a Lucie Zedníãková

Stano Slovák
a Lenka Janíková
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Milan Nûmec
a Petr ·tûpán
Lenka Janíková,
Hana Holi‰ová
a Irena Konvalinová
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PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
HOLUB
Zvlá‰È národ barbarÛ, jenÏ naz˘vá se âíÏky, / se vyznaãuje ptaãí povahou –/ miluje svobodu a lákají ho
v˘‰ky./ Chrám i tvrz ducha klene nad Prahou!/ Sv˘m
velikánÛm u‰tûdﬁuje Èafky,/ ãímÏ odedávna lidu tﬁíbí
vkus./ V literatuﬁe trpí na kult Kafky./ Národním hrdinou je – vedle ·vejka – Hus!/ Marody kur˘ruje primáﬁ
Sova,/ zloãince drav˘ Sokol prohání,/ Kokoko-kohout
sná‰í slova, slova, slova,/ ·paãek je uãí nóbl chování,/ Brabec tam slaví kytarové svátky,/ Kaãer se
vzná‰í v bouﬁi potlesku…/ Kdo zpívá hymnu Na ptáky
jsme krátk˘,/ je rázem slavn˘ v‰ude po âesku.

P¤IPRAVUJEME
Je tomu letos pﬁesnû 2424 let, co se v Athénách
na Velk˘ch Dion˘siích objevila hra nejvût‰ího ﬁeckého komediografa Aristofana Ptáci. Pﬁíbûh o dvou
uprchlících z Athén, kteﬁí údernou demagogií ovládnou ptaãí ﬁí‰i (neboÈ ptáci kromû toho, Ïe jsou tvory
nejsvobodnûj‰ími, jsou také tvory s nejmen‰ím
mozkem), pﬁesvûdãí ptáky, aby vybudovali velk˘
Mrakoptakohrad, oddûlili jím zemi od nebe a tím si
podmanili bohy i lidi, má v sobû obû hlavní kvality
Aristofanovy tvorby. Tedy odvahu k pﬁímému, nezakrytému satirickému útoku, odvahu tnout do Ïivého
bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãensk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá – a zároveÀ sugestivní nerealistick˘ nápad, hyperbolu, která je
schopna povznést hru z vod komunálního „satirického tepání“.
ZároveÀ v‰ak jsou Aristofanovi Ptáci hrou, která
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je svou formou poplatná nám dnes v mnohém cizím
a nesrozumiteln˘m konvencím ﬁecké komedie.
Hrou, která si pﬁímo ﬁíká o adaptaci, o pﬁevedení
Aristofanovy drzosti, prostoﬁekosti a nekompromisnosti do jazyka souãasného divadla. Tak sm˘‰lela
na konci 80. let i dramaturgie praÏského Národního
divadla, kdyÏ poÏádala o pﬁepis této hry básníka nad
jiné povolaného – Jiﬁího Îáãka. V˘sledkem byla hra,
kterou dnes pﬁipravujeme k premiéﬁe – Ptákoviny
podle Aristofana. (Îáãek svou volnou adaptaci tehdy komentoval vûtou: „Na pﬁípadnou námitku, Ïe
tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu odpovûdût protinámitkou, Ïe i svût se od Aristofanov˘ch dob ponûkud zmûnil.“) Její uvedení bylo historickou chvílí
i pro Mûstské divadlo Brno, protoÏe díky tehdej‰ímu
‰éfu ãinohry ND Milanu Luke‰ovi se pﬁi práci na inscenaci se‰la dvojice Stanislav Mo‰a (reÏisér)
a Zdenek Merta (hudební skladatel), která se tak v˘znamnû vepsala do posledního dvacetiletí MdB.
Od inscenace, která mûla svou premiéru na samém sklonku panství komunistického reÏimu, uplynulo jiÏ pﬁesnû dvacetiletí. Pﬁesto se Ptákoviny podle Aristofana znovu vracejí, tentokrát na jevi‰tû MdB,
aby se opût pokusily (Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové ta‰kaﬁice s její Ïivelnou hravostí, plebejskou neuctivostí a humornou nadsázkou.“ Proã?
ProtoÏe inteligentní, vtipné, nápadité a úderné politické satiry není nikdy dost. A protoÏe – slovy reÏiséra inscenace Stanislava Mo‰i – „znovu nastala
doba, ve které ‰ikovní ‰ibalové rÛzného typu, hráãi
velké politiky, s námi hrají obdobnou hru jako hrdinové téhle hry. Existujeme v ãase, kdy vládne omezenost bez fantazie, panuje nedostatek tolerance,
pûstují se teorie, které se vymknuly kontrole, jsme oblbováni prázdnou rétorikou, uchvatitelé moci mají
jako jediní patenty na pravdu a pﬁitom podporují pouze a jenom zkostnatûl˘ systém! A v tûchto podmínkách je zapotﬁebí znovu se zaãít vyjadﬁovat k vûcem
obecn˘m skrze divadlo, skrze dobré politické i satirické divadlo.“ NeboÈ (slovy hry samotné): „Staré se
tváﬁí jako nové,/ coÏ mûní leda kolorit./ VÏdycky se
sãuchnou vyÏírkové/ a usadí se u koryt!“
Ptákoviny podle Aristofana Jiﬁího Îáãka
a Zdenka Merty se na scénû Mûstského divadla Brno objeví v reÏii Stanislava Mo‰i, scénû
Christophera Weyerse (kter˘ se v MdB jiÏ v˘teãnû uvedl scénou k BídníkÛm), kost˘mech
Andrey Kuãerové, choreografii Anety
Majerové, hudebním nastudování Dana
Kalouska a Zdenka Merty, pod taktovkou
Karla Cóna a Dana Kalouska a v dramaturgii
Kláry Latzkové a Jana ·otkovského. V hlavních
rolích dvou uprchlíkÛ z Athén se objeví Petr Gazdík
nebo Martin Havelka (Primabrachos) a Rostislav
Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher (Doufalion), b˘valého
ﬁeckého krále Dudka ztvární Jan Mazák nebo Karel
Mi‰urec, ptaãího náãelníka Supa si zahrají Ján
Jackuliak nebo Du‰an Vitázek. Z dal‰ích v˘razn˘ch ptaãích rolí jmenujme Krocana (Jiﬁí Mach nebo Jakub Przebinda), Holuba (Michal Isteník) ãi
Slepici (Zdena Herfortová nebo Markéta
Sedláãková), v rolích lidí a bohÛ se objeví kupﬁíkladu Jan Apolenáﬁ, Zdenûk Junák, Ladislav Koláﬁ,
Jaroslav Matûjka, Igor Ondﬁíãek, Viktor Skála ãi
Erik Pardus. Inscenace bude mít premiéru na
Hudební scénû Mûstského divadla Brno 24. dubna 2010.

DOKORAN duben 2010

25.03.2010 11:09

â I N O H E R N Í

Stránka 17

S C É N A

Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
svûtov˘ch autorÛ pro divadlo. Na pﬁíbûhu sester Prozorovov˘ch Olgy, Iriny, Má‰i a jejich bratra Andreje, které osud zavál do malého provinãního mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje období konce 19. století se v‰emi protiklady. Sestry touÏí pﬁestûhovat se do Moskvy, kde
proÏily své dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se
v‰ak natolik mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat svoje plány. Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smiﬁuje se sv˘m bezperspektivním osudem i Olga.
Tragicky konãí láska Iriny a barona
Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in rodinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû
Ïít. Na jejich stescích a tr˘znivé bezmocnosti
âechov dokáÏe umûlecky zobrazit nejen celou

HRAJEME
etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale i celou etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra dodnes uchovává svou Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí blíÏící se katastrofy rámcují
vnitﬁní konflikty psychologicky propracovan˘ch
postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi a domnûl˘mi
hodnotami. DÛleÏitou úlohu hraje lyrizmus.
Jednotlivé detaily, v˘roky i celková atmosféra
dûje mají úÏasn˘ symbolick˘ charakter a dodávají mimoﬁádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘
ráz jedné z nejlépe napsan˘ch her svûtové divadelní literatury.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta
Sedláãková, Ivana VaÀková, Svetlana Slováková,
Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta,
Jaroslav Matûjka, Jan Mazák, Jakub Przebinda,
Radek Novotn˘, Pavel Kunert, Eva Jelínková.
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obﬁad a chvíle pﬁed ním jsou obvykle
situací, kdy se lámou Ïivotní osudy. Tak je to
i v jedné z nejlépe napsan˘ch komedií souãasnosti. 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 pronajato...
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 ﬁíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem zapletené pokojské Julie,
se pokusit v‰e utajit pﬁed nevûstou a její mat-

kou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛsobit hotelové obsluze mírné komplikace. V‰e se
navíc definitivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní 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 jevi‰tû
celé Evropy...
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena
Konvalinová, Zdenûk Bure‰.
Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA
V meziváleãné PaﬁíÏi se scházejí umûlci z celého svûta, mûsto Ïije umûním, ale nenápadnû
se mezi bohému a smetánku vkrádá i hrozba
druhé svûtové války. Mûstem zní hlasy kamelotÛ a umûlci hledají v barech a kabaretech své
múzy. Jednou z nich se stává i mladá taneãnice Magdaléna, která zasáhne do Ïivota hned
dvou muÏÛ. Frederik a Marian byli pﬁátelé, neÏ
potkali tuto tajemnou, talentovanou a okouzlující Ïenu. Osudy postav se zamotávají, hrdinové
hledají své místo na zemi, pokou‰ejí se jít za
splnûním sv˘ch snÛ. Autorsk˘ muzikál Zdenka
Merty a Zory Jandové rozehrává pﬁíbûh o lásce, o umûní a o hledání sebe sama v rychl˘ch
stﬁizích, retrospektivních vzpomínkov˘ch v˘jevech a vizuálnû pÛsobiv˘ch obrazech. V romantickém pﬁíbûhu se znaãnou dávkou sarkasmu a nadhledu oÏívají obrazy, barvy a koneãnû
i opravdová Múza pﬁipravená políbit svého umûlce.
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Slováková,
Jan Apolenáﬁ nebo Martin Havelka, Petr
Gazdík nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková
nebo Zora Jandová, Ladislav Koláﬁ nebo Jan
Mazák, SoÀa Jányová nebo Pavla Vitázková
a dal‰í.
H U D E B N Í

S C É N A

Jerry Herman, Michael Stewart:
HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické
snahy o uvádûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch
premiérách samozﬁejmû cítí povinnost uvádût
i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního - muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patﬁí
i dílo skladatele Jerryho Hermana a libretisty
a textaﬁe Michaela Stewarta, muzikál vpravdû
svûtového jména - Hello, Dolly! Dílo, které po
své newyorské premiéﬁe v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební adaptací divadelní hry Thorntona Wildera
„Dohazovaãka“, jejíÏ pﬁedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka Nestroye
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HUDEBNÍ SCÉNA

A. P. âechov

X2010

A. P. âechov

T2010

A. P. âechov

Z2010

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

Robin Hawdon

C2

Robin Hawdon

A3

Robin Hawdon

zakoupeno

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Robin Hawdon

C4

Robin Hawdon

AB6

Robin Hawdon

D

Robin Hawdon

AB1

Francis Veber

AB2

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Blbec k veãeﬁi

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

Francis Veber

AB4

Robin Hawdon

AB5

Blbec k veãeﬁi
Dokonalá svatba
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Robin Hawdon

Dokonalá svatba

A2

Robin Hawdon

Dokonalá svatba

Robin Hawdon

A4

Francis Veber

E5

Dokonalá svatba
Blbec k veãeﬁi

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

Zdenek Merta, Zora Jandová

Nahá múza

zakoupeno
E2

Zdenek Merta, Zora Jandová

Nahá múza

Zdenek Merta, Zora Jandová

Nahá múza

Zdenek Merta, Zora Jandová

Nahá múza

C5

ZÁJEZDY: 9. dubna hostuje MdB s inscenací V jámû
lvové v Bratislavû, 11. dubna s Muzikály z Broadwaye
v âeské Tﬁebové a 26. dubna s muzikálem My Fair
Lady (ze ZelÀáku) ve Znojmû.
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19.30
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pondûlí
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ãtvrtek
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pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
18.00
úter˘
19.30
stﬁeda
18.00
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

veﬁ. generálka

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

C5/E5

Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana
Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

A6/AB6

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

D/E7

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

A1/AB1

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

C2/E2

Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

A3/AB3

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

C4

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

A5/AB5

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

premiéra, P

Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana
Ptákoviny podle Aristofana

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

Ptákoviny podle Aristofana
Jean Michel Pilc Trio (FRA/RUS/USA), George Duke Band (USA)

JAZZFESTBRNO 2010 - slavnostní galakoncert jazzov˘ch hvûzd
Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

zakoupeno

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
hudební politická satira
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu tnout
do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãensk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praotcem
v‰ech satirikÛ. PﬁestoÏe jsou jeho hry témûﬁ 2400 let staré,
jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiãnosti stále inspirující.
Zﬁejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âechách 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 pﬁípadnou
námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu odpovûdût
protinámitkou, Ïe i svût se od Aristofanov˘ch dob ponûkud
zmûnil.“ Jde o text, kter˘ má pro Mûstské divadlo takﬁíkajíc
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 pokusil
(Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové 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!“
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel Mi‰urec, Ján
Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo
Tereza Martinková, Libu‰e Barto‰ková nebo Martina
Severová, Jiﬁí Mach nebo Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina, Svetlana Slováková, Ivana
Skálová nebo Pavla Vitázková, Zdena Herfortová nebo
Markéta Sedláãková, Jan Apolenáﬁ nebo Ladislav Koláﬁ, Igor
Ondﬁíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák
nebo Erik Pardus, Luká‰ Vlãek, Mária Lalková, Vojtûch
Blahuta nebo Eva Jedliãková a dal‰í.
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Zdenek Merta, Zora Jandová

AB6

Zdenek Merta, Zora Jandová

E7

Zdenek Merta, Zora Jandová

AB1

Zdenek Merta, Zora Jandová

C2

Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza

Robin Hawdon

AB3

Robin Hawdon

AB4

Robin Hawdon

A5

Robin Hawdon

A6

Robin Hawdon

E7

Robin Hawdon

AB2

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

PPP

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

P18

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
A. P. âechov

A2010

A. P. âechov

M2010

A. P. âechov

R2010

Jean Anouilh

veﬁejná generálka

Jean Anouilh

E5

Jean Anouilh

premiéra, P

Jean Anouilh

premiéra

Jean Anouilh

A1

Jean Anouilh

E2

Jean Anouilh

A3

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí
Becket aneb âest BoÏí

Jean Anouilh

Becket aneb âest BoÏí

AB4

William Shakespeare

X2010

William Shakespeare

Z2010

William Shakespeare

T2010

William Shakespeare

derniéra

Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete

ZÁJEZDY: 29., 30. a 31. kvûtna hostuje MdB s hudební
pohádkou Snûhurka a 7 trpaslíkÛ v Pre‰ovû.
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Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

Michael Kunze, Sylvester Levay

Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

Mozart!

Michael Kunze, Sylvester Levay

C4

Mozart!

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

Jean Anouilh
BECKET ANEB âEST BOÎÍ
drama o pﬁátelství a nenávisti
Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch jevi‰È uÏ dobré pÛlstoletí a jaksi ne a ne zestárnout. Snad proto, Ïe je prostû moudrá.
Drama s námûtem z anglické historie (12. století) vyuÏívá techniky
„divadla na divadle“ k evokaci vzru‰ujícího pﬁíbûhu o pﬁátelství a posléze rivalitû mezi králem Jindﬁichem II. Plantagenetem a jeho kumpánem, anglosask˘m feudálem Thomasem Becketem. Ten jako noblesní kolaborant 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 canterburského, hlavy církve
v Anglii: „Byl jsem ãlovûk beze cti, a najednou jsem ãest zase na‰el,
kﬁehkou a zranitelnou jako 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 pohodlí, majetek, pﬁátelství krále a vposled i Ïivot. V dramatu, které se vyznaãuje
Anouilhovou elegantní schopností pojednat 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 témata vzpoury individua proti zavedenému ﬁádu, samoty jedince uprostﬁed druh˘ch, vztahu lidského soukromí a svûta...
ReÏie: Janez Starina
Hrají: Petr Gazdík, Petr ·tûpán, Pavel Kunert, Ján Jackuliak, Josef
Jurásek, Rastislav Gajdo‰, Stano Slovák, Viktor Skála, Jana
Musilová, Miroslava Koláﬁová, Hana Holi‰ová, Jakub Przebinda,
Ladislav Koláﬁ, Jan Mazák, Eva Ventrubová, Vojtûch Blahuta, Michal
Isteník, Jaroslav Matûjka a dal‰í.
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„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 newyorském pﬁedmûstí – dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem
své osobnosti dokáÏe mrzoutského starého
mládence Horáce Vandergeldera nakonec
zmûnit i proti jeho vÛli v galantního a milujícího
muÏe. Ústﬁední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m „chra-

HRAJEME
plav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové
zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, 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.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor
Ondﬁíãek nebo Petr ·tûpán, Hana Kováﬁíková
nebo Marta Prokopová, Radek Novotn˘ nebo
Robert Rozsochateck˘, Jakub Przebinda nebo
Ale‰ Slanina, Vojtûch Blahuta nebo Alan
Novotn˘, Lenka Janíková nebo Ivana Skálová,
Mária Lalková nebo Tereza Martinková, Zdena
Herfortová nebo Kvûtoslava Ondráková, Jiﬁina
Prok‰ová, Karel Jansk˘, Karel Mi‰urec, Zdenûk
Bure‰ a dal‰í.
Jean-Michel Pilc Trio, George Duke Band
v rámci festivalu JAZZFESTBRNO 2010
Na devátém roãníku mezinárodního jazzového
festivalu JAZZFESTBRNO 2010 vystoupí jako
hlavní hvûzda klávesov˘ mág a zásadní producent posledních tﬁí dekád George Duke s poutavou popjazzovou show. Galakoncert otevﬁe
francouzsk˘ pianov˘ virtuos Jean Michel Pilc
s mezinárodní sestavou, a to na Hudební scénû MdB.
Jean-Michel Pilc Trio featuring Boris Kozlov
and Billy Hart
Jean Michel Pilc – klavír, Boris Kozlov - kontrabas, Billy Hart – bicí
Jednou z nejv˘raznûj‰ích deviz jazzového hráãe je originalita. Francouzsk˘ (a dnes i americk˘) klavírní fenomén Jean-Michel Pilc jí má bez
diskuze na rozdávání. Jeho kreativita nezná
mezí a podepﬁená bezchybnou technikou a ryzím muzikantstvím z nûj ãiní jednoho z nejzajímavûj‰ích klavíristÛ nového tisíciletí. Jeho styl
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je neopakovateln˘ a za posledních patnáct let,
kdy Pilc Ïije v New Yorku, si ho v‰imla celá plejáda vynikajících jazzov˘ch leaderÛ, mezi jin˘mi
i Michael Brecker, Kenny Garrett ãi Richard
Bona. Kromû intenzivních turné po celém svûtû
se Pilc vûnuje i ãinnosti pedagogické, aÈ uÏ na
New York University, nebo soukromû.
Ve svém souãasném mezinárodním triu si Pilc
h˘ãká elitní sidemany. Rodák z Moskvy, basista Boris Kozlov, je talentovan˘ multiinstrumentalista, jehoÏ nejvût‰í hudební láskou se postupem doby stal kontrabas. V posledních letech
se vûnuje naplno i aranÏování a vedení jedné
z nejlep‰ích svûtov˘ch velk˘ch kapel, Minus
Big Bandu. Po odchodu ze sovûtského Ruska
se brzy uchytil v New Yorku, kde reference sbíral s nejlep‰ími tamními hudebníky vãetnû legend Michaela Breckera, Boba Berga, Michela
Petruccianiho a dal‰ích. Spolupracuje intenzivnû rovnûÏ s Alexem Sipiaginem, trumpetistou,
jenÏ ozdobil loÀsk˘ festivalov˘ koncert série
„Rusk˘ jazz“.
Bubenick˘ post okupuje letos sedmdesátiletá
legenda Billy Hart. Hart zaãínal v kapele Shirley
Horn a postupnû pro‰el tovary‰skou zku‰eností u Jimmyho Smíthe, Wese Montgomeryho ãi
Eddie Hartuse. V sedmdesát˘ch letech doprovázel klavírní stylotvÛrce Herbie Hancocka
a McCoy Tynera, koncem dekády pak i saxofonistu Stana Getze. Svoje si odehrál i v kapele
Milese Davise a jeho nápadité bicí si mÛÏeme
poslechnout na více neÏ ‰esti stech nahrávkách. Jako leader si pﬁizval ke spolupráci v˘raznû vyprofilované hudební osobnosti, mezi
kter˘mi nechybûli Bill Frisell, Kenny Kirkland,
Branford Marsalis a dal‰í.
George Duke Band
George Duke – klavír, keyboard, Shannon
Pearsons – vokály, Jeff Lee Johnson - kytara,
Mike Manson - baskytara, Ronald Bruner – bicí
Hudba vÏdy kopírovala v˘voj spoleãnosti a její
sinusovka se obvykle domáhala vzestupu pﬁi
zásadních sociálních promûnách. ZaslouÏil˘
producent a pﬁedev‰ím klavírista a klávesista
George Duke byl u toho, kdyÏ se jazz protnul
s rockem, kdyÏ se formoval funk, soul a R&B.
Podobnû jako James Brown, Sly and the
Family Stone a dal‰í ikony raného funku se neváhal hudebnû vyjádﬁit k sociálním problémÛm
‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let, kdy se v USA
bouraly rasové pﬁedsudky, odklízely mantinely
sexuálnímu rozletu a pﬁestávaly zavírat oãi
pﬁed chudobou nûkter˘ch sociálních vrstev.
Souãasn˘ projekt George Duke Bandu je pﬁednû velkou jízdou, ale pod plá‰tíkem temperamentní show vydatnû okoﬁenûné hudebním humorem, tedy tím, co ãiní R&B tak atraktivním,
se skr˘vá naléhavé hudební sdûlení pro temnûj‰í i svûtlej‰í zákoutí na‰eho svûta.
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SEZONNÍ P¤EDPLATNÉ 2010-2011
Jaroslav Îák - Hana Bure‰ová

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
komedie s písniãkami
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû pﬁedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snûdl jsem párek nevalné chuti a nepﬁi‰lo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto
vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí - jak v‰ichni ctitelé ãeské
filmové klasiky dobﬁe ví - z legendárního snímku Martina
Friãe „·kola základ Ïivota“. JiÏ ménû je znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáﬁ vznikl na základû divadelní komedie, kterou na
v˘zvu E. F. Buriana napsal stﬁedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav
Îák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy ·tudáci
a kantoﬁi, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáﬁÛ mimoﬁádnému ohlasu. A tak lze dnes ﬁíct, Ïe Îákovy neopakovatelné postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ - stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní ‰koly coby sportovního zápasu - jsou právem
nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat
‰kola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Îákovy postﬁehy o ní. Îákova divadelní verze se stala rovnûÏ základem adaptace Hany Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû zakomponovány populární písniãky tﬁicát˘ch let, které v inscenaci Ïivû hraje a zpívá studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny typické ‰kolní situace, zobrazující
"vûãn˘ boj" ‰tudákÛ a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé typy a charaktery prostﬁedí nejen ‰kolního, ale vÛbec
ãeského.
Ale‰ Bﬁezina, ·imon Caban

MUCHOVA EPOPEJ
vizuálnû hudební divadelní záÏitek / svûtová premiéra
PÛvodní projekt ·imona Cabana, kter˘ patﬁí mezi pﬁední
ãeské choreografy, scénografy a reÏiséry pﬁinese na jevi‰tû
Hudební scény unikátní divadelní záÏitek. Spolu s hudebním
skladatelem Ale‰em Bﬁezinou, kterého známe jako autora
hudby napﬁ. k filmÛm Knoflíkáﬁi, Musíme si pomáhat, Horem
pádem, Kráska v nesnázích nebo Obsluhoval jsem anglického krále, na‰el ·imon Caban inspiraci v Ïivotû a díle celosvûtovû uznávaného secesního v˘tvarníka Alfonse Muchy.
Inscenace zobrazuje dobu konce 19. století, v nûmÏ se ãesk˘ umûlec snaÏil prosadit jak v paﬁíÏské umûlecké spoleãnosti, tak v Americe, aby nakonec stejnû zjistil, Ïe je pevnû
zakoﬁenûn ve své vlasti. Na jevi‰ti na‰í Hudební scény v této inscenaci potkáme okouzlující hereãku Sarah Bernhardt,
malíﬁe Luìka Marolda i Marii Chytilovou, Muchovu celoÏivotní lásku, kterou si umûlec po dlouholeté známosti vzal za
Ïenu. Pﬁíbûh se vine a proplétá podobnû jako secesnû dekorativní motivy na Muchov˘ch obrazech. Rozvíjí téma lásky
k vlasti, k umûní, k milované Ïenû a pomyslnû vrcholí, stejnû jako celé Muchovo dílo, vznikem neopakovatelného, nejen rozmûry obrovského díla Slovanská epopej. Strhující pﬁíbûh o muÏi, kter˘ se nechal uná‰et osudem a za svého Ïivota se nedoãkal spravedlivého uznání, uvedeme v reÏii
a mimoﬁádnû vynalézavé scénografii ·imona Cabana.
Sofokles

KRÁL OIDIPUS
antická tragédie o sebepoznání
v adaptaci a reÏii Stanislava Mo‰i
Geniální dílo z doby pﬁed dvûma a pÛl tisíci lety b˘vá pokládáno za nejdokonalej‰í antickou tragédii vÛbec a tvoﬁí jeden
z vrcholÛ svûtového dramatu v‰ech dob: plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pﬁíbûh o zloãinu a trestu, vinû, sebepoznání a odpovûdnosti nabízející mimoﬁádné herecké
pﬁíleÏitosti. Thébsk˘ vladaﬁ Oidipus pátrá po pﬁíãinû, pro kterou Théby suÏuje mor; podle delfské vû‰tby jde o boÏí trest
za nepotrestanou vraÏdu pﬁedchozího krále Laia. Oidipus,
rozhodnut˘ odhalit pravdu a vykonat pomstu, objevuje krutou minulost a pﬁi jejím poznání prohlédnuv a poznav pravdu, sám oslepne. Pﬁíbûh Oidipa je pﬁíbûhem o síle osudu,
naplÀujícího se právû skrze skutky, jimiÏ se mu lidé snaÏí vyhnout. Pﬁíbûhem jedince, kter˘ platí za zloãin proti ﬁádu, aãkoliv tento zloãin spáchal nejen nevûdomky, ale dokonce

proti racionální vÛli své i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. Král
Oidipus v‰ak není pouze dramatickou anal˘zou individuálního svûdomí, obsahuje i úÏasn˘ sociální rozmûr. TﬁebaÏe byl
ústﬁední a prvotní zloãin spáchán bezdûky, stal se reáln˘m
naru‰ením rovnováhy ﬁádu svûta. A je neodkladnou povinností Oidipa jako vladaﬁe, tuto rovnováhu opût nastolit, a to
i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvoﬁil vûãné naléhavû rezonující drama o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza, které
mÛÏe b˘t vÛãi jedinci nesmírnû kruté, nikdy se v‰ak nesmí
stát panstvím náhody a zvÛle.

P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman,
Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe

MARY POPPINS
pohádkovû romantick˘ muzikál / ãeská premiéra
Po mimoﬁádném ohlasu pohádkov˘ch muzikálÛ Zahrada divÛ a Snûhurka a sedm trpaslíkÛ Mûstské divadlo na pﬁí‰tí sezonu opût pﬁipravuje pﬁedstavení doslova pro celou rodinu muzikál z proslulé produkce Walta Disneyho. Je jím divadelní remake proslulého filmu Mary Poppinsová z roku 1964, ovûnãeného pûti Oscary! Film vznikl na motivy dûtsk˘ch kníÏek
známé anglické autorky P. L. Traversové. Jeho pﬁíbûh se odehrává v Lond˘nû konce 19. století a jeho hrdinkou je originální
vychovatelka Mary Poppinsová, která se zjeví na pﬁání mal˘ch
dûtí Banksov˘ch, jimÏ rodiãe nevûnují (jak je, bohuÏel, obvyklé
i dnes) pﬁíli‰ pozornosti. Tato neobvyklá vychovatelka disponující kouzeln˘mi dovednostmi prozáﬁí jejich dûtsk˘ svût hravostí,
svobodou a fantazií natolik, Ïe nakonec dokáÏou spoleãnû promûnit i charaktery rodiãÛ mal˘ch dûtí. Na poãátku 21. století
pak po filmu sáhl producent Cameron Mackintosh, (z jehoÏ
produkce jsme uvedli v na‰í zemi poprvé muzikály „Oliver!“,
„âarodûjky z Eastwicku“ a „Bídníci“), doplnil jej nov˘mi písnûmi
a vytvoﬁil na jeho základû mimoﬁádnû v˘pravnou show, která
po nûkolik sezon sklízela úspûchy v Lond˘nû i na Broadwayi.
Tû‰it se mÛÏete na strhující a efektní scénografii Jaroslava
Milfajta s ﬁadou kouzelnick˘ch trikÛ a nároãná taneãní (zejména pak stepaﬁská) ãísla v choreografii Denny Ratajského.
Pﬁedstavení uvedeme v ãeské premiéﬁe - v reÏii Petra
Gazdíka.
Stefan Vögel

DOB¤E ROZEHRANÁ PARTIE
brilantní konverzaãní komedie
Co si poãít, kdyÏ je vá‰ otec nerudn˘ váleãn˘ veterán, zatrpkl˘ stárnoucí vdovec, kter˘ není schopen vyjít takﬁka s nik˘m, kromû starého kamaráda Walta, kter˘ k nûmu kaÏd˘
ãtvrtek uÏ po tﬁicet let pﬁichází na partii ‰achu? Leonard
Kowinski svÛj boj o srozumûní s otcem Fredem dávno vzdal
– aÏ na hospodynû, které mu stále pﬁiãinlivû dodává a které
ve Fredovû domácnosti nikdy nevydrÏí déle neÏ t˘den.
ProtoÏe Fred je zkrátka bytost, se kterou se nedá Ïít. AÏ jednoho dne se jeho Ïivot otﬁese v základech – energická italská hospodynû Rozalie se s jeho morousovitostí zkrátka nesmíﬁí a zaãne s ním hrát podle sv˘ch vlastních pravidel.
A svûte div se, ono se to snad Fredovi nakonec líbí... AÏ na
to, Ïe Rozalie odkryje utajené tajemství Fredovy a Waltovy
partie – a nakonec se právû ona stane tou dámou, o niÏ se
v této partii hraje. Brilantnû napsaná a hluboce lidská konverzaãní komedie soudobého rakouského autora Ïijícího
v Lichten‰tejnsku, kterou uvedeme v reÏii Stano Slováka,
poskytuje v˘jimeãné herecké pﬁíleÏitosti, z nichÏ tu ústﬁední
– roli Rozalie – vytvoﬁí první dáma ãeského divadla, paní
Zdena Herfortová!
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

OSUDOVÁ KOMEDIE
OâISTEC – II. díl hudební trilogie
muzikálová situaãní komedie / svûtová premiéra
Volnû na sebe navazující trilogie hudebního skladatele
Zdenka Merty a libretisty a reÏiséra Stanislava Mo‰i obná‰ející tﬁi díly – Peklo, Oãistec a Ráj nás tentokrát zanese do
Ïenského klá‰tera, kter˘ se stane útoãi‰tûm tﬁí kamarádÛ,
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ãlenÛ známé rockové kapely, skr˘vajících se tam v pﬁevleãení za jepti‰ky pﬁed mafiány usilujícími o jejich Ïivot.
Svérázní muzikanti, kteﬁí mají velmi, velmi daleko k bûÏnû
mravnému vedení Ïivota, se musí v nov˘ch okolnostech zcela pﬁizpÛsobit zákonÛm ﬁádu, kter˘ je pﬁijal pod svou stﬁechu, a ze dne na den tak zapomenout na v‰echny svûtské
poÏitky, byÈ by byli kaÏdodennû vystavováni ve‰ker˘m moÏn˘m poku‰ením. KaÏdá minuta jejich pobytu v tomto prostﬁedí se jim stává ãir˘m oãistcem! Klá‰ter zde v‰ak není
místem sluÏby a odﬁíkání, je to i místo, ve kterém je po staletí pûstována hudba. Hudba samozﬁejmû na míle vzdálená
od té, kterou doposud provozovali oni tﬁi rockeﬁi.
Konfrontace dvou diametrálnû odli‰n˘ch pﬁístupÛ k Ïivotu
i k hudbû pﬁiná‰í kromû extrémního napûtí, vnûj‰ích i vnitﬁních konfliktÛ, dramatick˘ch, zde v‰ak pﬁeváÏnû komick˘ch
nedorozumûní, i inspiraci a iniciaci k moÏnostem obohatit
a zkvalitnit vÏité a mnohdy jiÏ i nejasnû motivované kaÏdodenní mechanismy. A to jak v Ïivotû tak i v hudbû.

Umberto Eco

JMÉNO RÒÎE
Mysteriózní drama! Mysteriózní detektivka! Tajupln˘ gotick˘ thriller! Napínavá historická detektivka! Mystick˘ horor!
Vzru‰ující v˘prava do estetického my‰lení stﬁedovûku!
ãeská premiéra
V kaÏdém pﬁípadû svûtoznám˘ román proslulého italského
filosofa, sémiotika a spisovatele Umberta Eca, kter˘ je pokládán za nejvzdûlanûj‰ího, nejsofistikovanûj‰ího a nejkreativnûj‰ího autora posledních desetiletí, kter˘ uvedeme ve
znamenité dramatizaci nûmeckého herce, reÏiséra a dramaturga Clause J. Frankla. Franti‰kánsk˘ bratr William
z Baskervillu spolu se sv˘m Ïákem, mlad˘m novicem
Adsonem z Melku, pátrá po okolnostech záhadn˘ch úmrtí,
k nimÏ dochází bûhem nûkolika listopadov˘ch dnÛ roku
1327 v jednom nejmenovaném opatství v Itálii. V hlavní budovû opatství je v dÛmyslném a matoucím labyrintu chodeb
skryta pﬁed zvûdavci nejvût‰í knihovna tehdej‰ího kﬁesÈanského svûta. A protoÏe v‰ichni zavraÏdûní ﬁeholníci mûli
s knihovnou nûco spoleãného, zdá se, Ïe zloãiny úzce souvisejí právû s ní. A chce-li William z Baskervillu pﬁijít záhadû
na kloub, musí se vzepﬁít autoritû církve, Svaté inkvizici i ãelit temnému spiknutí mnichÛ v opatství, musí se zkrátka spolehnout jen na svÛj dÛvtip a inteligenci...Vá‰niv˘m a magick˘m pﬁíbûhem proniká divák do tajÛ stﬁedovûké vzdûlanosti
i stﬁedovûké politiky, do milostn˘ch vytrÏení, do víru hlubinn˘ch duchovních prozﬁení i smyslné rozko‰e...Ve v‰ech
smûrech napínavou inscenaci uvedeme v reÏii ﬁeditele praÏského Divadla pod Palmovkou Petra Kracika.
Bourbon Kid, Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘

MùSÍâNÍ KÁMEN
komick˘ akãní hororowestern / svûtová premiéra
Dramatizace kouzelnû senzaãního románu neznámého amerického autora (ne Ïe málo známého, ale vÛbec neznámého – obecnû se neví, kdo je skuteãn˘m autorem!) ukr˘vajícího se pod tajemn˘m pseudonymem Bourbon Kid
(v angliãtinû nese i samotn˘ román záhadn˘ název Kniha
beze jména), je z mnoha dÛvodÛ pozoruhodná. Román vypráví spletit˘ pﬁíbûh o drahokamu mimoﬁádné hodnoty, kter˘
mÛÏe svému majiteli zaruãit nesmrtelnost a kter˘ je ukraden
mírumilovnému mni‰skému ﬁádu TubalÛ. Ti se jej vydávají
nalézt, ale zji‰Èují, Ïe stopy vedou do podivného, skrznaskrz
hﬁí‰ného a zkaÏeného mexického mûsteãka Santa
Mondega. A to je jen zaãátek parodické, zábavné a nápadité divadelní podívané v duchu filmÛ Quentina Tarantina ãi
Roberta Rodrigueze, která si pohrává s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského hororu ãi westernu a kde se stﬁetává asijské bojové umûní ‰aolinsk˘ch mnichÛ s proklatû rychl˘mi
pistolemi – koho jiného neÏ neporazitelného pistolníka
Bourbona Kida! Dramatizace románu se ujme autorsk˘ tandem Jan ·otkovsk˘ a Stano Slovák, kter˘ se chopí i reÏie této roztomile bizarní inscenace.
Howard Ashman, Alan Menken

MAL¯ KRÁMEK HRÒZ
hororová muzikálová komedie
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Kvûtináﬁství pana Mushnika je zapadl˘ krámek, kam málokdy zavítá zákazník. I proto je jeho majitel nevrl˘ a málokdy
se usmûje na své dva pomocníky – zbrklého naivu
Seymoura a sladkou, Ïivotem pronásledovanou Audrey. V‰e
se v‰ak zmûní, kdyÏ Seymour jednoho dne, právû bûhem
zatmûní slunce, koupí v jednom exotickém obchodû zvlá‰tní
rostlinu. Rostlinu, kterou je‰tû nikdy nevidûl, jejíÏ jméno nenalezl v Ïádn˘ch moudr˘ch knihách, rostlinu, jeÏ zaviní zmûnu v Ïivotech v‰ech pﬁítomn˘ch. Seymour ji pojmenuje
Audrey 2, na poãest dívky, s níÏ se dennû potkává a kterou
platonicky miluje, která v‰ak chodí se sadistick˘m stomatologem Orinem. Staãí malá chvilka, kdy se ve v˘loze kvûtináﬁství tato zvlá‰tní rostlina objeví a rázem se dveﬁe obchodu netrhnou. KaÏd˘ kolemjdoucí si chce kvûtinu, která vypadá tro‰ku jako avokádo a tro‰ku jako masoÏravka prohlédnout. Pokladna se zaãíná plnit, ale Audrey 2 zaãíná vadnout,
dokud Seymour náhodou nepﬁijde na to, po jaké vláze jeho
kytiãka touÏí. Lidská krev! Seymour pro ni zaãne shánût potravu, kvûtina roste, cel˘ svût se o zvlá‰tní rostlinu zajímá,
její majitel se stává slavnou osobností a snaÏí se tajit, jakou
pﬁí‰eru vlastnû vypûstoval.
Muzikálovou ãernou komedii Little Shop of Horrors vytvoﬁili
Howard Ashman (libreto) a Alan Menken (hudba) podle nízkorozpoãtového amerického filmu z roku 1960, kde brutálního zubaﬁe hrál jako jednu ze sv˘ch prvních rolí Jack
Nicholson. Autoﬁi pﬁíbûh upravili, pﬁipsali rock’n’rollovou
hudbu ve stylu 60. let a uvedli v roce 1982 na off-Broadwayi.
Od té doby se muzikál proslavil po celém svûtû a v roce
1986 se doãkal i své slavné, Oskary ocenûné filmové verze
v reÏii Franka Oze.
Muzikál, kter˘ si dûlá legraci z levn˘ch filmov˘ch hororÛ, milostn˘ch pﬁíbûhÛ, sci-fi ale i sám ze sebe uvedeme v reÏii
Petra Gazdíka.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse

JEKYLL A HYDE
hororov˘ muzikál
Není mnoho známûj‰ích a více vzru‰ujících pﬁíbûhÛ, neÏ je
ten o Jekyllu a panu Hydeovi. Od roku 1886, kdy Robert
Louis Stevenson publikoval svou novelu Podivn˘ pﬁípad
doktora Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pﬁíbûh mysl
autorÛ, ãtenáﬁÛ i divákÛ po celém svûtû. A není divu.
Postihuje totiÏ v geniální metafoﬁe odvûké tíhnutí lidstva
k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. DokáÏí-li v‰ak spoleãnû existovat, co se
stane, jsou-li oddûleny od sebe. A má doktor Jekyll ‰anci
zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem
Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? A co teprve
kdyÏ Jekyll pochopí, Ïe sérii tajemn˘ch vraÏd v jeho okolí má
na svûdomí právû jeho druhé já? Muzikál skladatele Franka
Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na toto téma slavil
jiÏ velké úspûchy na newyorské Broadwayi i v ﬁadû evropsk˘ch státÛ. Strhující pﬁíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké pﬁíleÏitosti ãiní jeho uvedení v na‰em
divadle, které se soustavnû vûnuje tomu nejkvalitnûj‰ímu ze
soudobého svûtového muzikálu, dal‰í mimoﬁádnou pﬁíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo
souãasnosti nabízí. Inscenaci uvedeme v reÏii Stanislava
Mo‰i.

Objednávky na Sezonní pﬁedplatné 2010/2011
pﬁijímá komerãní oddûlení divadla,
Lidická 14, 602 00 Brno, tel.: 533 316 410.
Cena Sezonního abonmá: 3.400,- Kã;
pro dÛchodce, studenty a drÏitele
prÛkazÛ ZTP a ZTPP: 2.600,- Kã.
Pﬁedplatné lze zakoupit od 19. dubna 2010
kaÏd˘ v‰ední den od 9.00 do 16.30 hod.
(Bûhem prázdnin: po, út, ãt, pá 10.00 - 14.00 hod.,
stﬁeda 9.00 - 16.30 hod.).
Abonmá lze objednávat i na http://www.mdb.cz.
Uzávûrka 31. 7. 2010.
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA * ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK * FIEBER * JOSEK * DU·EK * MICHÁLEK * SRBA * MAJEROVÁ * ANTALOVÁ * POSTRÁNECK¯

JI¤Í
ÎÁâEK
Mûstské divadlo Brno pﬁipravuje uvedení Va‰í divadelní hry Ptákoviny podle Aristofana.
Jejím podtitulem je „satirick˘ muzikál“. Co to
vlastnû znamená?
Ten podtitul vymyslel reÏisér s hudebníkem – zeptejte se jich! Ale snad to není nesrozumitelné co je muzikál, ví kaÏd˘, a co je satira, ví také skoro kaÏd˘. Anebo aspoÀ ti star‰í.

hoÏ je pﬁesnûj‰í oznaãovat termínem homo sapiens stupidus. S ãestn˘mi v˘jimkami, pﬁed nimiÏ
smekám. Proto myslím, Ïe Ptákoviny jsou hra
nadãasová a dobové jsou jen kulisy. V kaÏdé dobû se najdou ‰ikovní chlapíci, jako ti dva
Aristofanovi bra‰i, kteﬁí se pokou‰ejí prostoduché
ptactvo zmanipulovat, aby si svou vlastní klec
postavilo samo, a je‰tû k tomu s radostnou písní
o svobodû na rtech. Kdo vûﬁí, Ïe se toto stává jen
v totalitárních reÏimech, je naivní. Ty klece jsou
uÏ dávno virtuální, ale fungují spolehlivû.
Ve své hﬁe pouÏíváte Aristofanovu pﬁedlohu
tak, Ïe ani odborník na klasickou literaturu
nemusí b˘t nespokojen. Pﬁitom se v‰ak vyslovujete k velk˘m, ale i malichern˘m tématÛm dne‰ka. A je‰tû ke v‰emu dovedete b˘t
vtipn˘. Jak jste toho dosáhl? Máte na to nûjakou vlastní metodu?
Jediná metoda, které se drÏím, je prostá: pí‰u
zleva doprava plniãkou nebo fixem do ãtvereãkovaného se‰itu. KdyÏ jsem b˘val mlad‰í, obvykle
jsem se zdrogoval kávou, vínem a cigaretami,
ale uÏ pár let si vystaãím s konví ãaje. Nejsem
ranní ptáãe, vyhovuje mi psát v noci, kdy mû nikdo neru‰í.
Svûtová premiéra Ptákovin probûhla na Nové
scénû Národního divadla v Praze v reÏii
Stanislava Mo‰i. Ve své dobû zpÛsobila slu‰n˘ poprask – pût mûsícÛ pﬁed zaãátkem sametové revoluce byly na zaãátku pﬁedstavení
zavaﬁeny vstupní dveﬁe do divadelního sálu
mﬁíÏí, takÏe se diváci ocitli jakoby v kleci.
O klecích, svobodû a moci se poté hrálo také
na jevi‰ti, kde se to navíc hemÏilo pomûrnû
ostr˘mi naráÏkami na situaci konce „reálného socialismu“ a na „pﬁestavbu“. Nebál jste
se?
Kdybych se bál, tak bych v Ïivotû nic nenapsal.
A koncem 80. let uÏ se ãlovûk mohl bát leda tak
vyhazovu z práce. Na víc uÏ papalá‰i nemûli sílu. Ale zneuÏitelná je i demokracie, zvlá‰tû v na‰í banánové republice, protoÏe nám nikdo vãas
nepﬁipomnûl, Ïe je tﬁeba ji bránit pﬁed demagogy
a mafiány. A dokonce i pﬁed jejími vlajkono‰i.
Jaké byly reakce tehdej‰ích divákÛ –
a jak na Va‰i hru reagovali tehdej‰í politiãtí ãinitelé?
Diváci se bavili, tajemníci ÚV KSâ, které
jsem vidûl na premiéﬁe, se mraãili. Ale tehdej‰í ‰éf ãinohry ND, dr. Milan Luke‰, a cel˘ t˘m,
kter˘ Ptákoviny nastudoval, odmítli staÏení z repertoáru i nûjaké zásadní úpravy textu. To se pak
autor bát nemusí.
Va‰e Ptákoviny vlastnû zaãaly ve chvíli, kdy
do ptaãí ﬁí‰e vstoupily dvû cizorodé osoby –
dva chlapíci, kteﬁí hamiÏnû touÏí po moci
a pohodlném Ïivotû plném slastí. Ti dva,

HOST DO DOMU
Va‰e hra odkazuje k jednomu z nejvût‰ích satirikÛ, filozofÛ a autorÛ komedií, kteﬁí kdy Ïili.
ZároveÀ ale chce b˘t aktuální a souãasnou
satirou. Jak jste se s tímto nelehk˘m úkolem
vypoﬁádal?
Souhlasím s antropology, kteﬁí tvrdí, Ïe druh homo sapiens se za posledních 50 tisíc let nezmûnil. Tedy Ïe je to stejn˘ opiãák s kyjem v ruce, je-
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Primabrachos a Doufalion, pomocí intrik a líbiv˘ch frází získali nad naivními ptáky nadvládu, zbudovali za jejich pomoci totalitní
stát, a vyhlásili dokonce válku i samotn˘m
bohÛm. Po dohodû s bohy na pﬁedání moci
pak Primabrachos kandiduje ve volbách a slibuje, Ïe dovede lid do ‰Èastnûj‰ích dob...
Jaké to asi budou doby a kdo se v nich bude
mít nejlépe si lze snadno dom˘‰let. Pﬁedpovûdûl jste tak to, co se bohuÏel za nûkolik
let po roce 1989 skuteãnû stalo. Je toto „vizionáﬁství“ jen náhoda, nebo je to dÛkaz
schopnosti satiry odhalit skryté proudy dûjin
dlouho pﬁedtím, neÏ se opravdu projeví?
Nejsem vizionáﬁ ani prognostik, spí‰ mám ujetou
fantazii, která se ráda inspiruje teoriemi spiknutí.
S tím se ‰patnû Ïije. Zatímco druzí nad‰enû jásají, mne napadají varianty dûjÛ vedoucích k rozãarování ãi dokonce ke katastrofû.
Co Vás pﬁivedlo k tomu, abyste se dnes vrátil
k Ptákovinám podle Aristofana?
Ne co, ale kdo – Standa Mo‰a se
Zdenkem Mertou. Byl jsem smíﬁen˘
s tím, Ïe Ptákoviny zÛstanou kniÏní
komedií, navíc se ani nepovaÏuji za
dramatika, ale pokud mají Standa
se Zdenkem pocit, Ïe to stojí za pokus, jsem rád.
Má jít o jejich novou verzi. Na co
se v ní mÛÏeme tû‰it?
Není to nová verze, jen verze aktualizovaná. Téma zÛstává stejné. Je to
polemika s krásn˘m ãesk˘m pﬁíslovím „Svoboda je pûkná vûc, není na
ni v svûtû klec.“ Staﬁí âe‰i byli optimisté. My nejsme, máme s klecemi
své zku‰enosti. Jen ve dvacátém
století jsme pro‰li minimálnû tﬁemi
klecemi – rakousko-uherskou, nacistickou a komunistickou.
Va‰e ver‰e udivují svou jednodu24

chostí, velmi úãinnou prostotou
a pÛvabnou lidovostí. Komického
úãinku pﬁitom ve sv˘ch dílech dosahujete nejen slovními spojeními, ale pﬁímo cel˘mi komick˘mi
obrazy. Máte nûjak˘ svÛj autorsk˘ vzor nebo jdete zcela svou
cestou?
Pﬁed lety mi ﬁekl Petr Ulrych pﬁekvapivou vûtu: VÏdyÈ ty pí‰e‰ folklór.
Do té doby mû to nenapadlo, ale sedí to – jako dítû mû odkojili jadrn˘mi a rozpustil˘mi národními ﬁíkadly
a písniãkami, a pak do mû otec
nahustil Havlíãka Borovského,
Ha‰kova ·vejka a písniãky z Osvobozeného divadla. Myslím, Ïe kaÏd˘
autor ãerpá inspiraci z rÛzn˘ch
zdrojÛ a Ïe naprosto originální mÛÏe
b˘t jedinû nûjak˘ autista.
Satira je Ïánr, kter˘ u nás v posledních letech prakticky úplnû
vymizel. Máte pro tuto situaci nûjaké vysvûtlení?
V Ïádné dobû si nositelé moci nelibují v satirick˘ch Ïánrech. Mají radûji chvalozpûvy. A tak se
snaÏí nejen satiriky, ale v‰echny intelektuály pﬁivyklé kritickému my‰lení zkorumpovat nebo zdiskreditovat, v ãemÏ jim ochotnû pomáhají zástupy
star˘ch znám˘ch – s prominutím – vlezdoprdelistÛ. V minulém reÏimu si na mû zasedl jeden tajemník KSâ, Ïe pr˘ sv˘mi srandiãkami zlehãuji
budovatelské úsilí pracujícího lidu, po listopadu
89 Ptákoviny skonãily v Národním divadle údajnû
proto, Ïe je publikum vnímá jako parodii na
Sametovou revoluci. A kdo by chtûl b˘t posmûváãkem, kter˘ si dûlá ‰prÈouchlata ze svatého
nad‰ení 10 milionÛ lidí? Vlastnû 15 milionÛ vãetnû SlovákÛ.
Není mizení satirick˘ch forem z ãeské literatury, filmu a divadla v nûãem pﬁíznaãné?
Ano, nejen satira, ale i humor, kter˘ je podle
Karla âapka nejdemokratiãtûj‰ím z lidsk˘ch zvy-
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kÛ, se stal v ãesk˘ch intelektuálních
kruzích sprost˘m slovem. Máte
pravdu, je to pﬁíznak nemocné spoleãnosti, která se neumí vyrovnat
ani s minulostí, ani s pﬁítomností.
ZaÏíváme uÏ dvacet let orgie patosu
koﬁenûného úãelov˘m mravokárcovstvím, jenomÏe tam, kde patos
vytlaãí humor, se dﬁív nebo pozdûji
vÏdycky zaãne lhát. Místo kritického
reflektování star‰í i nedávné minulosti vym˘‰lejí pseudohistorikové
nové m˘ty. Snad je‰tû nebezpeãnûj‰í jsou m˘ty rodinné, které z kaÏdého oportunisty udûlají pﬁíkladného
hrdinu a z rozkrádaãÛ veﬁejného
majetku neohroÏené bojovníky proti
totalitû. Boﬁí mladí dramatikové nebo prozaikové aspoÀ nûkteré
z tûchhle fale‰n˘ch m˘tÛ? MoÏná
nejsem zcela v obraze, ale mám obavu, Ïe dne‰ní autoﬁi se zab˘vají
v˘luãnû privátními tématy, anebo znovu a znovu
bojují dávno vybojované bitvy s dávno poraÏen˘m nepﬁítelem.
âím se vlastnû podle Vás li‰í satira od pouhé
baviãské estrády, jak˘mi nás zásobuje souãasná televize?
U skuteãné satiry, kterou si hlupáci zpravidla pletou s po‰klebováním, vÏdycky za smíchem publika cítím to Gogolovo mrazivé „Komu se smûjete?
Sami sobû se smûjete!“
Va‰e dílo zahrnuje obrovské mnoÏství básnick˘ch sbírek pro dospûlé i dûti, filmov˘ch
scénáﬁÛ, divadelních her i drobné prózy.
Kterou z nich máte nejradûji – a proã?
Nejradûji mám kníÏku ﬁíkadel pro dûti – Aprílovou
‰kolu, protoÏe jsem ji napsal díky sv˘m mal˘m
dûtem. Ony mi otevﬁely dvíﬁka do dûtského svûta, kam si od té doby chodím pro radost, které se
ve svûtû dospûl˘ch zoufale nedostává.
Jak se tû‰íte na spolupráci se Stanislavem
Mo‰ou, Zdenkem Mertou a Mûstsk˘m divadlem Brno po tolika letech?
Ptákoviny jsou v dobr˘ch rukách
a já se rád nechám pﬁekvapit.
Nemohl bych Vás poprosit o nûjak˘ „rozluãkov˘“ aforismus nebo
ver‰ z vlastní dílny vhodn˘ pro
tuto chvíli?
Kanáﬁi
Za dou‰ek vody, za hrst zobu
trylkují ódy na svou dobu.
S kanáry nejsou potíÏe,
jsou vdûãní ba i za mﬁíÏe.
To byl epigram, kter˘ vy‰el v 80. letech. K opeﬁencÛm ponûkud neuctiv˘. Ale proã mají ptáci slouÏit jen jako náhradní nositelé ‰patn˘ch lidsk˘ch vlastností? Ptáci jsou úctyhodní a fascinující tvorové, proto pﬁidám je‰tû nûco lyriãtûj‰ího:

LabuÈ letí
LabuÈ letí. Míﬁí do daleka.
Obejde se bez migraãních map.
Dole v mlze zatﬁpytí se ﬁeka.
Já jsem pro ni pouh˘ bláto‰lap.
Nad sebou má v˘‰ku nedohlednou,
pod sebou má ‰iro‰ir˘ svût.
LabuÈ zpívá v Ïivotû jen jednou,
jenom jednou, jenom naposled.
Zazpívá a padne mrtvá k zemi - - LabuÈ letí. Mává perutûmi,
nemá strach a neví, co je pád.
Îivot ztrestá v‰ecky hrdop˘‰ky…
Ale radost z letu, závraÈ z v˘‰ky!
LabuÈ letí. Neumí se bát.
Dûkuji Vám za rozhovor.
Ptal se Ladislav St˘blo, foto: jef Kratochvil
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BRNùNSKÁ „HELLO, DOLLY!“
– MUZIKÁLOVÁ KLASIKA
V NESMÍRNù ZÁBAVNÉM HÁVU
Pravidelní náv‰tûvníci MdB mají Gustava
Skálu jistû spojeného s reÏijním vedením neodolateln˘ch komedií (Brouk v hlavû,
Charleyova teta) a svérázn˘mi, pﬁesto snadno pﬁístupn˘mi úpravami klasick˘ch operet
Orfeus v podsvûtí a Mam’zelle Nitouche. Umí
jimi oslovit snad v‰echny generace. S Dolly
se setkává jiÏ ponûkolikáté.
Nutno ﬁíci, Ïe pomyslnou (ale zato obrovskou) jedniãku s hvûzdiãkou má Hello, Dolly!
z Mûstského divadla Brno v pﬁedmûtu „práce

lze díky své v‰estrannosti oznaãit vedle
Aleny Antalové ve v‰ech nutn˘ch sloÏkách
za tahouna pﬁedstavení a pojetí i jeho interpretace slavn˘ch hitÛ Put On Your Sunday
Clothes a It Only Takes A Moment má v‰e
potﬁebné – eleganci, proÏitek, energii a radost z hraní. Vojtûchu Blahutovi znaãnû naivní nahrávaã Barnabá‰ Tucker slu‰í a v gagov˘ch situacích se skuteãnû neztratí, dokonce
umí lákat i na chystané tituly divadla…
V malé, leã díky své rozpustilosti v˘razné roli Ireniny pﬁítelkynû Minnie záﬁí Mária
Lalková. A co se navození záchvatu smíchu
t˘ká, staãí vyslat na jevi‰tû dynamit - Zdenu
Herfortovou jako bláznivou Ernestinu
Moneyovou – a sál ‰ílí!
VraÈme se zpût k „mantinelÛm“: tím
nejv˘raznûj‰ím je asi scéna Martina
âerného, která zÛstává moÏná aÏ pﬁíli‰ v tradiãním stylu. PrÛhled do newyorsk˘ch ulic zaplní company stylovou
choreografií (z reÏisérovy dílny), HorácÛv
krámek je praktick˘ i útuln˘, stejnû tak narÛÏovûlé Irenino klobouãnictví, ale známá restaurace Harmonia Garden by si v této verzi
zaslouÏila rozhodnû aspoÀ malinko modernûj‰í zpracování, ãi chcete-li „look“. Kost˘my
Romana ·olce opût nepostrádají honosnost
pro hezké podívání, tentokrát jim ale nechybí
(zejména u pánÛ) ani jist˘ ‰mrnc. A hudební
nastudování? U Jiﬁího Petrdlíka (a Dana
Kalouska) nelze jinak, neÏ opût ﬁíct, Ïe si
s nároãn˘mi partiturami pohrál skvostnû a dílo chvílemi doslova swinguje.
Malou zmínku je nutno vûnovat téÏ mimoﬁádnû povedenému „malému“ programu k pﬁedstavení. Je skuteãnû mal˘ pouze rozmûrem,
obsahuje mnoÏství poutav˘ch informací shrnujících vznik Dolly a sv˘m zpÛsobem i v˘voj
klasického muzikálu a historii inscenování tohoto díla.
Pﬁedchozí ﬁádky lze v‰ak velice snadno zkrátit do jedné parafráze nejslavnûj‰í písnû: Zdá
se, Ïe Dolly Leviová z prken MdB skuteãnû
dlouho neodejde, jelikoÏ se jedná o pﬁedstavení Ïivelné, divácky nesmírnû vdûãné, aniÏ
by se projevily známky podbízení. Mûlo by se
líbit i tûm, co dosud tento kus nemûli pﬁíli‰
v oblibû a to je na této inscenaci obzvlá‰È
cenné. Zkrátka, zaujme i nové diváky.
Ondﬁej Doubrava, musical.cz, 17. 2. 2010

NAPSALI O NÁS
s hercem“. Slibovan˘ dobr˘ ãinoherní, navíc
ãistû komediální základ sklidil své ovoce
a propletenec vztahÛ postav, jak se s ním
v libretu poãítá, se tak stal, navzdory trvající
naivnosti poutav˘. KdyÏ se k tomu pﬁidá
smysl pro grotesku a blázniviny + pár dobr˘ch kreativních nápadÛ (napﬁ. silueta soudce s hlasem ZdeÀka Junáka), má divák vyhráno. Je sice pravdou, Ïe nûkteré tﬁeskuté
situace jsou natahované aÏ pﬁespﬁíli‰, ale
devadesát devût procent obecenstva bude
tyto intenzivní fórky jen kvitovat.
Titul byl jiÏ od jeho ohlá‰ení od zaãátku brán
jako „comeback“ Aleny Antalové od mateﬁsk˘ch povinností na jevi‰tû. Ta svou v‰udypﬁítomnou Dolly vybavila znaãnou dávkou energie, sebevûdomí i nadhledu a v˘sledkem
je, Ïe hlavní hrdince vûﬁíte ve vesel˘ch i dojemn˘ch situacích kaÏdé slovo. Pardon, nejenom vûﬁíte, vy jí doslova visíte na ústech.
Vezmûme si dále napﬁíklad obchodníka
Horáce Vandergeldera. Jeho postava by mûla b˘t tak nepﬁíjemn˘m morousem, leã v osobitém a doslova parádním podání Igora
Ondﬁíãka je jeho vyznûní zcela odli‰né. Je to
ve své podstatû velmi sympatick˘ chlapík,
s nímÏ se zejména muÏská ãást publika aÏ
neskuteãnû jednodu‰e ztotoÏní a ãastokrát
se snad nad jeho jednáním pousmûje s vûdomím, Ïe poznává sama sebe.
Naprosto brilantní v˘kon pﬁedvádí téÏ Ivana
Skálová coby osamûlá klobouãnice Irena
Molloyová. Aã je o nûco mlad‰í neÏ pﬁedepsan˘ charakter, vystihla jej naprosto pﬁesnû
po pûvecké i herecké stránce a vûkov˘ rozdíl
hravû vyrovnala.
Sehranou dvojicí jsou dva známí pﬁíruãí.
Kornelia Hackela ztvárnil Ale‰ Slanina. Toho
26

DOLLY V BRNù, DNE·NÍ I POSTARU
ReÏisér Gustav Skála dokázal, Ïe slavn˘
muzikál není je‰tû zdaleka zaprá‰en˘m
kusem
Skálova Dolly na‰la vyváÏen˘ pomûr ve
Pokraãování na stranû 30
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STANO
SLOVÁK
RODINNÉ ST¤ÍBRO
LÁSKA SE MÒÎE
DOSTAVIT KDYKOLIV
Zamotaná, tﬁeskutá komedie
o Billovi a Ráchel, kteﬁí se mají brát. Takové jsou základní
souﬁadnice Dokonalé svatby
dramatika Robina Hawdona,
jejíÏ podobu pro Mûstské divadlo Brno vtiskl Stano Slovák.
Za deset let angaÏmá se s ním
diváci uÏ setkali nejen jako
s hercem, ale stále ãastûji se
objevuje i na pomyslné druhé
stranû barikády jako reÏisér –
tak je tomu i v pﬁípadû
Dokonalé svatby. Kromû toho
ale sympatick˘ brunet stíhá

i neuvûﬁitelné mnoÏství dal‰ích aktivit vãetnû role manÏela a otce malého Tadeá‰e.
Ráno pﬁed svatbou se Bill probudí
v posteli hotelového apartmá s dívkou, kterou nezná. Do hotelu smûﬁuje jeho pravá nastávající.... Co bude?
Nastanou dvû hodiny zámûn postav,
fabulací, vysvûtlování a blázniv˘ch situací – jedním slovem Armagedon.
Mravokárci nad propletencem vztahÛ v Dokonalé svatbû mohou pﬁinejmen‰ím zvedat pobouﬁenû oboãí.
Není to v‰ak v tomto pﬁípadû spí‰
tak, Ïe její vyznûní míﬁí k tomu, Ïe
vzájemné vztahy mezi lidmi, pochopení a láska jsou to nejdÛleÏitûj‰í na
svûtû?
Mravokárci aÈ si oboãí zvedají, ale
Láska se mÛÏe dostavit kdykoliv. A vûﬁte, Ïe klidnû i v den svatby.
Svatby, stejnû jako v‰echny dal‰í
obﬁady doprovázející dÛleÏité milníky lidského Ïivota, b˘vají velmi ãastou inspirací dramatikÛ nebo filmaﬁÛ. Proã myslíte, Ïe tomu tak je?
ProtoÏe jsou to dÛleÏité milníky lidského Ïivota:-)
Ne kaÏd˘ si ale na obﬁadnost potrpí.
Mnozí snoubenci, právû proto, aby
se vyvarovali rodinn˘ch nedorozumûní a zmatkÛ, radûji zajdou na radnici jen se svûdky... Je Vám takov˘
postoj blízk˘ nebo patﬁíte spí‰ k vyznavaãÛm tradice?
Rozumím obûma variantám.
A jaká byla Va‰e svatba? Dokonalá?
Samozﬁejmû, dokonalá. Ve ãtyﬁech li-

S Radkou Coufalovou
v muzikálu Peklo.
reÏie: Stanislav Mo‰a
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dech v obﬁadní síni v Îidenicích, pak slavnostní polívka v hospodû v ulici Mezírka, pak dvoják balady Radúz a Mahulena a nakonec
spontánní celosouborová pomazánková párty
v divadelním klubu aÏ do rána. Kromû jin˘ch
dÛleÏit˘ch faktÛ jsme bûhem oné párty pﬁi‰li
na to, Ïe Láry Koláﬁ je pﬁevtûlen˘ Jamiroquai.
Autor Dokonalé svatby
je pÛvodnû rovnûÏ herec. Je to poznat i na jeho textu?
Samozﬁejmû. Dokonalá
svatba je psána hereck˘m umem s ohromn˘m
smyslem pro situaci.
Proã jste do nûkteré z rolí neobsadil svoji manÏelku, hereãku
Markétu Sedláãkovou?
Nelákalo Vás reÏírovat
ji, nebo jste se obával,
Ïe by „neposlouchala“?
U ãtení kaÏdého textu se
mimo jiné rodí pﬁedstavy,
kdo je kdo. No a Markétka
v m˘ch pﬁedstavách pﬁi
ãtení Dokonalé svatby urãitû nefigurovala. A pak
je‰tû rád s úsmûvem tvr28

dím, Ïe rodinné pﬁíslu‰níky neobsazuji, protoÏe pak by v celé âeské republice a na Slovensku hrála divadlo
pouze na‰e rodina. A Ïe je v ní hercÛ
jako hadÛ...
Zato se ve Va‰í inscenaci objeví
ãerstvá posila hereckého souboru
– Lucie Zedníãková. Jaká byla
spolupráce?
Lucka je velmi zajímavá osobnost
s rÛzn˘mi zku‰enostmi v Ïánru komedie. Mnohdy chytr˘m a mil˘m zpÛsobem dokázala pokládat správné otázky, a to je u hercÛ velká pﬁednost.
Va‰e divadelní cesta ve srovnání
s Robinem Hawdonem sice zaãala
obdobnû, ale smûﬁuje trochu jinak.
On zaãal psát, Vy reÏírovat, i kdyÏ
Vy jste obor ãinoherní reÏie také
vystudoval stejnû jako muzikálové
herectví. Jaká byla Va‰e cesta od
herce k reÏisérovi?
KdyÏ chcete nûkam dojít, musíte se
vydat na cestu. Tak je to s kaÏd˘m
z nás. Kráãíte, cestou vás mnohdy
potkává nerovn˘ terén, strmé kopce
a skály, ale také malebná zákoutí, uchvacující pohledy na krásy oné cesty a hlavnû niãím nenahraditelní dobﬁí lidé. Vûﬁím, Ïe
kaÏd˘ si svoji cestu mÛÏe vybrat správnû.
A cítíte se b˘t dnes „víc“ reÏisérem nebo
hercem? A jste v‰ím tím poﬁád rád?
Kromû toho, Ïe reÏíruji a hraji divadlo, zpívám
synovi svoje písnû, hraji fotbal s kamarády,

Se synem Tadeá‰em
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S Alenou Antalovou, Jakubem
Uliãníkem, Márií Lalkovou, Lenkou
Janíkovou a Oldﬁichem Smyslem
v muzikálu Zahrada DivÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

b˘t taky vÛdcem vlãí smeãky. A co se t˘ãe dalvenãím smeãku kojotÛ v seniorském vûku, ãtu
‰ích Tadeá‰kov˘ch sourozencÛ, ti urãitû bukníÏky, pí‰u básnû, kouﬁím cigarety, piju alkodou...
hol, ﬁídím auto a mnoho jin˘ch vûcí... V‰ím,
ãím jsem, jsem rád!
Jarmila Kube‰ová,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
Poãítám-li správnû, slavíte letos deset let
v MdB... Rekapitulujete? Pﬁedãilo, ãi nenaplnilo toto desetiletí Va‰e
pﬁedstavy?
V Inscenaci Betlém,
Je to pﬁesnû deset let, co
reÏie: Zbynûk Srba
jsem vstoupil do angaÏmá
v Mûstském divadle Brno.
Ale hostem v mnoha inscenacích jsem byl jiÏ od února
1996, kdy jsme odpremiérovali slavnou inscenaci West
Side Story v reÏii Stanislava
Mo‰i. VÛbec jsem rád a velice py‰n˘, co v‰echno se
v na‰em divadle povedlo od
roku 1994.
Jak zvládáte pﬁi Va‰em pracovním vytíÏení roli otce
a manÏela? Nedoãká se
Vá‰ syn Tadeá‰ v dohledné
dobû sourozence?
Na tuto otázku by mûli spí‰
odpovídat Markétka s Tadeá‰kem. SnaÏím se b˘t laskav˘m otcem, kter˘ obãas musí
29
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v‰ech sloÏkách. Jin˘mi slovy – nová brnûnská inscenace je fortelná herecky, suverénní
pûvecky, hudební nastudování ‰lape podobnû, jako se rychle "mrskají" choreografická
ãísla. No a samozﬁejmû na divákovo oko ãekají nádherné kost˘my Romana ·olce a scéna Martina âerného, kterou lze charakterizovat jako stﬁídavû prostou a efektní.
Newyorské ulice jako by vypadly z dobov˘ch
pohlednic, oãekávané vrcholné ãíslo z restaurace Harmonia Garden pﬁedestﬁe efektní
pompu v záﬁiv˘ch zelenav˘ch vitráÏích.
Tuto eleganci snad v˘tvarnû a ãasovû ani
nelze vytrhnout ze starosvûtské, secesí d˘chající grácie. Muzikál Hello, Dolly! stojí a padá s v˘konem protagonistky. A tato hlavní
Ïenská postava je snem v‰ech zral˘ch hereãek a zpûvaãek. Brnûnské Dolly není v podání Aleny Antalové ani ãtyﬁicet (pﬁipomeÀme, Ïe Streisandové bylo v nesmrtelném filmu sotva sedmadvacet let), ale zdaleka to
není piha na kráse. Antalová je Dolly
Leviovou, jejíÏ pûvecká a herecká verva je
pomysln˘m ochrann˘m ‰títem pﬁed zvrtnutím
kusu do dojemného k˘ãe ãi prázdného sentimentu. V nepolevující roz‰afnosti je Ïenou,
které vûﬁíte její vnitﬁní samotu i mazanost,
s níÏ pﬁedãí svého doslova vyvoleného
Horáce Vandergeldera.
Igor Ondﬁíãek tohoto bohatého obchodníka
nehraje pouze na komediální efekt jako zabednûného, Ïenitby chtivého moulu. Ve finále se zlomí do cituplného vdovce, kter˘ chce
znovu najít Ïenu svého srdce. Ostatnû téma
vdovství a tedy osamocenosti – jak je na jevi‰tû nese také role Ireny Molloyové ve skvûlém podání Ivany Skálové – inscenací jemnû
prorÛstá. Jde tady o pomyslnou obdobu komiky nezku‰eného mládí v podobû bláznivû
ztvárnûného dua pﬁíruãích Hackela a Tuckera (Jakuba Przebindy a Vojtûcha Blahuty).
Nová brnûnská Dolly je dne‰ní, i kdyÏ vizuálnû postaru. Pﬁes sentiment za‰lé doby na
publikum vrhá radost z hudebního divadla,
coÏ ji ãiní moderní, Ïivou a pﬁitaÏlivû souãasnou.
Lubo‰ Mareãek,
MF Dnes, 8. 2. 2010
STANDARDNÍ BLBEC
Blbec k veãeﬁi je konverzaãní komedií pro sedm hercÛ na jevi‰ti, osm˘m je hlas v telefonu. Pﬁesto lze hru s jistou nadsázkou oznaãit
jako „one man show“, ve které Francois
Pignon boduje proti v‰em ostatním. Filmov˘
Pignon, jiÏ zesnul˘ herec Jacques Villeret,
hrál postavy dobromysln˘ch a lehce pﬁihloupl˘ch tlou‰tíkÛ vícekrát, mûl k tomu o30

statnû velmi vhodnou vizáÏ. Více neÏ kdy jindy tak o úspûchu ãi neúspûchu pﬁedstavení
rozhodovalo obsazení této titulní role. V MdB
je „za Blbce“ Erik Pardus, a jde mu to znamenitû - se sv˘mi fotografiemi sirkov˘ch staveb je nezdravû vlezl˘, s telefonními pﬁehmaty naivnû udiven˘ a jako popleten˘ vyhazovaã Brochantovy manÏelky Christine (tu
si zahrála Jana Glocová) naprosto nekompromisní.
S Blbcem k veãeﬁi se v Mûstském divadle vydali radûji osvûdãenou cestou, adaptace se
pevnû drÏí originálu, diváci se ale doãkali i nûkolika oblíben˘ch „aktualizací“ textu. Jména
postav zÛstala francouzská, aÏ na jednu VeberÛv Cheval doznal ãeského pﬁekladu
KÛÀ. MÛÏeme-li v˘kony ostatních zúãastnûn˘ch hercÛ oznaãit za standardní - dobré,
KÛÀ Martina Havelky se tomuto hodnocení Ïivelnû vymyká. Pﬁísn˘ finanãní kontrolor, jenÏ
na konci veãera pﬁijde o iluzi manÏelãiny vûrnosti, pﬁi svém pobytu na jevi‰ti místo smíchu
ﬁehtá a sv˘m ironick˘m nad‰ením strhává
i diváky. DÛkaz, Ïe i men‰í roli lze velkolepû
uchopit. âernínÛv Blbec k veãeﬁi je sice standardem, ale proklatû vysok˘m.
Pavel RÛÏiãka, Kult 02/10
NAHÁ MÚZA
Nahá múza je muzikál o lásce, o hledání
vlastní tvÛrãí cesty a umûní vÛbec, ale také
o morálce a etice, neboÈ sláva leckomu dokáÏe zamotat hlavu a pokﬁivit charakter. Zdá
se tedy, Ïe se autorská manÏelská dvojice
snaÏila uchopit hned nûkolik témat, ãímÏ v˘sledek nabyl na ko‰atosti.
Hudba Zdenka Merty je líbivá, nejedna z melodií si dokonce zasluhuje, aby s derniérou
nezapadla. SkladatelÛv hudební jazyk asociuje sice pﬁedev‰ím francouzsk˘ ‰anson, ale
Merta tu a tam odskoãí i tﬁeba k jazzu, popu,
náznaku váÏné opery ãi rokenrolu – muzikál
po velkém stﬁihu konãí aÏ v roce 1956, kdy
(jak se pﬁekﬁikují kameloti) Marilyn Monroe
slavila tﬁicátiny a Elvis Presley ovládl hitparádu vemlouvavou písní Love Me Tender.
Komorní „orchestﬁíãek“ hraje po obou bocích
scény, o premiéﬁe ho od klavíru dirigoval
Karel Cón. Je to dobré ﬁe‰ení, neboÈ jevi‰tû
se tak je‰tû víc zalidní a zateplí.
Herci, jak je v Mûstském divadle ostatnû
snad uÏ Ïelezn˘m pravidlem, se oãividnû
snaÏí. Pﬁedstaviteli sochaﬁe Frederika Luká‰i
Vlãkovi by v jeho parádních decibelov˘ch
peckách mohl vysoké tóny závidût nejeden
operní pûvec.
Vladimír âech, Hospodáﬁské noviny,
16. 2. 2010
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HEREâKA LÍZA ëULÍNKOVÁ
SE ZBAVOVALA BRNùNSKÉHO HANTECU
Kolín - Betálná koc, hercna, ‰vestky nebo lováky – podobá slova znûla v pátek veãer
z jevi‰tû kolínského Mûstského divadla, kde
soubor Mûstského divadla Brno pﬁedvedl
vlastní adaptaci svûtoznámého románu
Pygmalion G. B. Shawa. Muzikál My Fair
Lady se doãkal ve svûtû jiÏ mnoha rÛzn˘ch
adaptací, brnûnsk˘ reÏisér Stanislav Mo‰a
pouÏil slavn˘ brnûnsk˘ hantec a název doplnil dovûtkem (ze ZelÀáku). Jeho hrdinka tak
prodává své kvûtiny pod ·pilberkem na
Zelném trhu, místo Líza Doolittlová se jmenuje ëulínková a do velkého svûta se jí díky
sázce snaÏí uvést ne profesor Higgins, ale
Jindﬁich Hradsk˘.
Hra s mnoha taneãními scénami a písniãkami, které zná kaÏd˘ z mnoha silvestrovsk˘ch
a revuálních televizních poﬁadÛ, a Ïivou kapelou v orchestﬁi‰ti se stala velk˘m hereck˘m koncertem Jitky âvanãarové, jejího partnera ztûlesnil Martin Havelka, kter˘ kdysi zazáﬁil v praÏském muzikálu Hair.
UÏ o pﬁestávce více neÏ tﬁíhodinového pﬁedstavení se dalo hovoﬁit o pﬁedãasném záÏitku roku. Do posledního místa zaplnûné hledi‰tû vybuchovalo smíchy, tleskalo po kaÏdém pûvecko-taneãním ãísle a na závûr
dlouho aplaudovalo. Hlavní aktérka pak dostala kytici rÛÏí od svého souãasného Ïivotního partnera, kter˘ inscenaci sledoval z ﬁeditelské lóÏe.
Zdenûk Hejduk, Kolínsk˘ deník, 1. 2. 2010
„SNùHURKA“ Z MdB POK¤TILA
SVÉ POVEDENÉ CD
Vánoãní ãas je jiÏ tradiãnû ãasem pohádek.
Není proto divu, Ïe právû 26. prosince 2009
se Mûstské divadlo Brno rozhodlo pokﬁtít
dlouho Ïádané a oãekávané CD svého, v této dobû nejvût‰ího hitu pÛvodní (a navíc zcela domácí) autorské tvorby – bláznivé hudební pohádky Karla Cóna, Stano Slováka, Jana
·otkovského a Petra ·tûpána Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ, vydané po úspû‰ném roce
uvádûní.
Kﬁest uvedl její reÏisér a spoluautor Stano
Slovák. Dlouho na jevi‰ti sám nezÛstal, pozval totiÏ osoby pro kﬁest naprosto nezbytné
– kmotry, tûmi se stali dal‰í tvÛrce libreta Petr
·tûpán a hereãka Lucie Zedníãková, která
publiku sdûlila napﬁíklad, jak moc si
Snûhurku oblíbila její dcerka Amálka, podûkovala Karlu Cónovi za krásnou hudbu
a v‰em tﬁem libretistÛm za nadhled a nadsázku, díky níÏ se u pohádkového pﬁíbûhu
baví jak dûti, tak dospûlí. A pﬁání pro CD?
Pﬁece, aby v‰em udûlalo radost.

Na pﬁípitek se pﬁipojil jiÏ zmiÀovan˘ autor
hudby Karel Cón (ten pﬁedstavení i dirigoval)
a Snûhurka Svetlana Slováková. Spoleãnû
pak v‰ichni vylosovali pût divákÛ, co si nové
cédéãko hned odnesli domÛ.
A poté uÏ se rozjel kolotoã rozvern˘ch melodií, vtípkÛ a stálí diváci urãitû byli zvûdaví,
v ãem bude slavnostní repríza jiná, ostatnû
improvizace jsou povoleny. My jsme neváhali a dovolili jsme si s laskav˘m svolením MdB
bûhem pﬁedstavení natoãit krátk˘ sestﬁih
tûch nejlep‰ích momentÛ. ZároveÀ slouÏí jako dÛkaz skvûlé atmosféry na jevi‰ti i v hledi‰ti. AÈ se vám líbí.
HEREC, KTER¯ SI CEL¯ DEN ZPÍVÁ
Petr Gazdík v muzikálech nejen hraje, ale
pﬁiná‰í je na brnûnskou scénu ze zahraniãí
a zaãíná je sám reÏírovat.
Bouﬁlivé ovace za své muzikálové role si brnûnsk˘ herec Petr Gazdík vyslouÏil ve vût‰inû evropsk˘ch zemí, kde s hereck˘m souborem Mûstského divadla Brno vystupoval.
VyslouÏil si je i za roli Jidá‰e v Jesus Christ
Superstar ve vídeÀském divadle, jehoÏ zástupci si Gazdíka sami vyhlédli. Z ciziny se
ale vÏdy vrací domÛ, do brnûnského
Mûstského divadla.
Ani tam ale neuchází pozornosti divákÛ a divadelních kritikÛ. Dokládá to skuteãnost, Ïe
se dostal do nominace na Cenu Thálie 2009
za roli Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci.
Hlas od Boha
„Petr má hlas jako nadûlen˘ od Boha. Navíc
zvládá ‰iroké rozpûtí rolí. DokáÏe zahrát zamilovaného Tonyho z West Side Story i ‰eredného starého chlapa. Obojí s takovou
Gazdíkovskou noblesou,“ popisuje svého kolegu hereãka brnûnského Mûstského divadla
Radka Coufalová.
Gazdík mezi sv˘mi rolemi pﬁíli‰ nerozli‰uje.
KaÏdá ho baví a Ïádnou nechce pouze hrát,
ale chce ji Ïít.
„Herectví a zpûv jsou asi cel˘ mÛj Ïivot.
Zpívám si ráno, kdyÏ se probudím. Zpívám si
po cestû do divadla i v kanceláﬁi. Po pﬁedstavení mnohdy uvolÀuji hlasivky zase zpûvem.
Herectví a zpûv jsou navíc také úãinná psychoterapie. âlovûk se vysmûje, vykﬁiãí, vypláãe i vyskáãe,“ tvrdí ‰estatﬁicetilet˘ Gazdík.
K herecké kariéﬁe jej pﬁedurãilo uÏ dûtství.
Na jevi‰ti se objevil poprvé ve ãtyﬁech letech.
Od té doby se svou matkou, rovnûÏ hereãkou, ãasto rozebíral divadelní texty a monology. První velké role v Mûstském divadle dostal pﬁi studiu Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní.
UÏ v té dobû se u nûj kromû pûveckého taPokraãování na stranû 34
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S Jiﬁím Machem
v muzikálu Balada o lásce,
reÏie: Petr Gazdík

S Viktorem Skálou,
Slavnost masek.
Muzikály z Broadwaye,
reÏie: Petr Gazdík

V muzikálu
Jáno‰ík,
reÏie:
Stanislav Slovák

S Danou Pukovou
v operetce Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

Se Stanislavem Slovákem
v muzikálu Markéta Lazarová,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Evou Jedliãkovou,
Monikou Svûtnicovou
a Petrem Gazdíkem
v muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stanislav Slovák

S Jiﬁím Machem
v muzikálu
Balada o lásce,
reÏie: Petr Gazdík
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SALON MdB MARTA PROKOPOVÁ

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

S Jiﬁím Machem
v muzikálu
Balada o lásce,
reÏie: Petr Gazdík
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Pokraãování ze strany 31

lentu projevovaly také podnikatelské sklony.
V devatenácti letech se s hercem Romanem
Vojtkem pustil do zaloÏení vlastního divadla
jménem G-studio.
„UÏ odmaliãka jsem touÏil mít vlastní podnik,
postavit se vlastními silami na nohy. S G-studiem se mi tento sen splnil. Byla to pro mne
obrovská ‰kola,“ vzpomíná Gazdík.
Zku‰enosti z podnikání od roku 2004 uplatÀuje také jako ‰éf muzikálové scény
Mûstského divadla Brno. „Petr má velik˘ pﬁehled o tom, co se dûje na muzikálov˘ch scénách po celém svûtû. Jezdí kvÛli tomu do
Lond˘na nebo New Yorku. Navíc se mu tam
daﬁí získávat práva na hry a muzikály, které
pak hrajeme v Brnû. V tom má hodnû zku‰eností,“ podot˘ká Coufalová.
Ani tím ale v˘ãet Gazdíkov˘ch ãinností nekonãí. Pravidelnû se totiÏ podílí na poﬁádání
dobroãinn˘ch akcí. Naposledy uvádûl charitativní koncert Brno pro Haiti, kter˘ se konal
v Mûstském divadle. „Je to nesmírnû laskav˘
a dobr˘ ãlovûk s velk˘m charismatem. VáÏím
si ho pﬁedev‰ím proto, Ïe zÛstal v Brnû,“ ﬁíká
Miloslava Vepﬁeková, ﬁeditelka nadace Niké,
s níÏ Gazdík spolupracuje.
Pohled z hledi‰tû
V posledních tﬁech letech se navíc vrhl na reÏii muzikálÛ a koncertních pﬁedstavení. Pod
jeho vedením uÏ vzniklo napﬁíklad Jazz Side
Story ãi koncertní verze opery Jesus Christ
Superstar. V nejbliÏ‰í dobû se chystá na reÏírování rodinného muzikálu Mary Poppins.
„To, Ïe se pomalu stávám i reÏisérem, je
podle mne zcela pﬁirozen˘ v˘voj. KaÏd˘ herec má v sobû potﬁebu podívat se na danou
hru zvenãí a zhodnotit, jak by se co mûlo provést. Od doby, co jsem ‰éfem muzikálové
scény, ve mnû tato ambice zaãala hlodat.
Zatím se za reÏiséra nepovaÏuji, ale na této
práci mû zajímá pﬁedev‰ím jedna vûc. A to,
jak pﬁimût diváka k silnému citovému proÏitku, kdy ani neví, co pﬁesnû bylo na hﬁe skvûlého,“ vysvûtluje Gazdík.
Tomá‰ Kvapilík, Sedmiãka, 22. února 2010
MICHAL ISTENÍK:
D’ARTAGNAN JAKO OUTSIDER
Z reproduktorÛ znûjí Beatles, na jevi‰ti se
v kulisách opr˘skaného smíchovského pavlaãáku prohánûjí agitaãní pracovnice i kardinálové v kost˘mech z doby Ludvíka XIV. A uprostﬁed vﬁavy spﬁádají sny a touhy mu‰ket˘ﬁi. Pﬁesnûji Athos, Porthos a Aramis ze slavného Dumasova románu, kter˘ ve vlastní
dramatizaci uvedl na úvod loÀské sezony
v Mûstském divadle Brno tvÛrãí tandem
Hana Bure‰ová a ·tûpán Otãená‰ek.
34

Zásluhu na tom, Ïe na první pohled absurdní
propojení historického románu s událostmi
ãeskoslovenské normalizace v˘bornû zafungovalo, mûl i Michal Isteník, ‰estadvacetilet˘
nováãek hereckého souboru. Naprosto totiÏ
naplnil Bure‰ové koncepci, Ïe postava gaskoÀského ‰lechtice d’Artagnana nebude
hned od pohledu klasick˘m romantick˘m hrdinou, ale spí‰ outsiderem. Místo vysokého
elegána podsadit˘ venkovan, místo rozváÏného ‰lechtice roztomil˘ pla‰oun. V‰ak jsem
z toho byl taky pﬁed premiérou ne‰Èastn˘.
Kamarádovi Jirkovi Hájkovi jsem psal hysterické esemesky, Ïe to prostû hrát nebudu.
Nevûdûl jsem si s tím rady – velká gesta,
vzletná mluva, romantické ideály.
Jak ale sám ﬁíká, zlom pﬁi‰el na premiéﬁe.
Michal Isteník si totiÏ roli pﬁizpÛsobil.
Nedostatek fyzick˘ch pﬁedpokladÛ nahradil
elánem a bezprostﬁedností. Co se napﬁed
zdálo na pﬁekáÏku, zapÛsobilo jako zdroj
bezdûãné komiky. Isteníkova svébytného
d’Artagnana dokonce oznaãil Vladimír Just
v recenzi v Literárních novinách za jednoznaãn˘ v˘kon i objev roku.
KdyÏ Michalovi vykládám, jak jsem o pﬁestávce pﬁedstavení zaslechla rozhovor dvou
divaãek, které se u hereckého obsazení divily, kdo to ten Isteník vlastnû je, rozesmûje se:
„Nûco podobného jsem zaÏil na rautu po premiéﬁe. Tam zase nûkteﬁí chodili a ptali se,
kde je ten malej tlustej, co hrál d’Artagnana.
Proplítal jsem se mezi nimi a ﬁíkal: Nevím,
kam zmizel, ale je‰tû pﬁed chvilkou tady byl.“
Nadhled a optimismus získal Michal Isteník
uÏ v dûtství, kdy jako kluk hodnû sportoval.
V rodném Novém Stra‰ecí u Rakovníka hrál
odmala fotbal, dotáhl to dokonce aÏ do dorostenecké první ligy za Kladno. JenÏe v ‰estnácti pﬁi‰lo zranûní. V té dobû jsem zaãal
chodit do dramaÈáku a taky jsem se pﬁihlásil
do amatérského divadla Luna ve Stachovû.
A samozﬁejmû jsem jako správn˘ rozervan˘
mlad˘ umûlec psal básnû a povídky. Byly to
hrozné ‰kváry, dneska se sám sobû smûju.
Dal‰í Michalova cesta tak vedla k pﬁijímaãkám na praÏskou DAMU, kam ho ale dvakrát
za sebou nevzali. Strávil proto rok v Ústí nad
Labem, kde na Pedagogické fakultû studoval
historii a geografii. Herecká ‰kola mu vy‰la
aÏ napotﬁetí, kdy se dostal na JAMU do roãníku Oxany Meleshkiny-Smilkové. Zaãátky
studia si uÏíval naplno, s kamarády poznával
Brno, ve kterém nikdy pﬁedtím nebyl. JenÏe
ve druhém roãníku nastal zlom a Michal je‰tû se spoluÏákem Jaroslavem Matûjkou ‰kolu na rok pﬁeru‰ili. Chtûl jsem v‰eho nechat
a vrátit se zpátky do Stra‰ecí. Nakonec jsem
zÛstal v Brnû a zafungovala náhoda –

✄

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

Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
(dramaturgie, scéna, kost˘my, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

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

V BRNù ZAZNùLA „STAROSVùTSKÁ“ SYMFONIE
Nedávno dokonãen˘ symfonick˘ obraz The Last Century (Ze starého svûta) z pera skladatele Zdenka Merty na sklonku ledna uvedla pod taktovkou
známého rakouského dirigenta Caspara Richtera Filharmonie Brno.
Skladba má pût ãástí nazvan˘ch Prolog, Hledání, Vá‰eÀ, Touha a Epilog.
Podle autora jde o hudební reflexi uplynulého dvacátého století.
„Samozﬁejmû si nemyslím, Ïe jsem napsal nûco jako Antonín Dvoﬁák, z mé
strany jde o vrcholnou úctu a inspiraci,“ okomentoval svou „Starosvûtskou“
skladatel, klavírista a producent Zdenek Merta. Nyní souãasnû komponuje
dal‰í dvû symfonické skladby. O vztahu k rodné Moravû vypovídá jeho
skladba Moraviana, dal‰ím rozpracovan˘m dílem je dílo nazvané Saint
Petersburg; nûkteré ãásti z tohoto díla jiÏ Merta pﬁedstavil ruskému gubernátorovi Petrohradské oblasti.
Na program lednového koncertu v sále brnûnské VaÀkovy galerie byla je‰tû zaﬁazena 2. symfonie Vûk úzkosti od slavného amerického skladatele

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

BROUKA V HLAVù âEKÁ STOPADESÁTÁ REPRÍZA
Brno – Herci Mûstského divadla Brno se dnes uÏ postopadesáté sejdou
v hotelu U Galantní koãiãky. Na programu mají hru Brouk v hlavû na motivy francouzského dramatika Georgese Feydeaua. JiÏ po stopadesáté tak
mohou náv‰tûvníci ãinoherní scény divadla v Lidické ulici vidût pﬁíbûh
o zdánlivé nevûﬁe, odehrávající se pﬁeváÏnû právû ve zmínûném hotelu.
V hlavních rolích inscenace v reÏii a choreografii Viktora Skály, která mûla
svou premiéru v dubnu roku 1996, se pﬁedstaví Igor Ondﬁíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláﬁ nebo Zdenûk Junák.
Brnûnsk˘ deník, 20. 2. 2010

Thomas Bernhard: SÍLA ZVYKU
Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
V. Cejpek, Z. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc: BETLÉM
F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik: PROBUZENÍ JARA
Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA

Franti‰ek Derfler si nás i s Jardou obsadil do Tragické historie o doktoru
Faustovi.
V Divadle U stolu si potom Michal Isteník zahrál i v inscenacích Îivot je
sen, Tajbele a její démon nebo v Macbethovi. Do ‰koly se nakonec vrátil
a dostudoval v roãníku Ale‰e Bergmana. V té dobû uÏ zaãal ãásteãnû koketovat i s dal‰í hereckou partou – BURAN TEATREM. Znal jsem je pﬁes
kamaráda Honzu ·otkovského je‰tû z olomoucké Tramtárie. Tehdy jsem
tam vidûl jejich slavnou ãtyﬁhodinovou inscenaci Tramvaj do stanice Touha
a hned jsem vûdûl, Ïe s tûmito lidmi chci dûlat divadlo.
Jak sám pﬁiznává, postupnû se jim proto zaãal „vlichocovat“ do pﬁíznû, aÏ
ho i s Jardou Matûjkou do souboru pﬁijali. Od té doby si v BURANTEATRu
zahrál napﬁíklad Karla Marxe v Uhdeho hﬁe Zvûstování aneb Bedﬁichu, jsi
andûl, Toma Wingfielda ve Williamsovû Sklenûném zvûﬁinci nebo
Katuriana v McDonaghovû Panu Pol‰táﬁi. S „burany“ si sedl natolik, Ïe po
‰kole dokonce nechtûl nikam do stálého profesionálního angaÏmá. Chtûl
jsem si najít nûjakou práci a jen tak pro radost si hrát v Buranu. JenÏe pﬁi‰la nabídka na Tﬁi mu‰ket˘ry spojená se vstupem do angaÏmá v Mûstském
divadle Brno. Ta role mnû za to hodnû stála, tak jsem se vyka‰lal na v‰echny plány a ‰el do toho. Dodnes nelituji.
UÏ druh˘m rokem tak Michal Isteník úspû‰nû kloubí práci v domovském
Mûstském divadle s hraním v BURANTEATRu. Vybaven˘ pokorou a chutí
pracovat ãeká na dal‰í herecké nabídky. Hlavnû ty divadelní, protoÏe sám
pﬁiznává, Ïe pﬁed kamerou moc hrát neumí. Jak jsem Michala mûla moÏnost poznat, nepÛjde ‰tûstí naproti s ostr˘mi lokty, ale kaÏdodenní mravenãí prací.
Zatím poslední rolí Michala Isteníka byl âert ve vánoãní koláÏi Betlém. Pﬁi
ní si u reÏiséra ZbyÀka Srby vyzkou‰el i práci asistenta. Pﬁed sebou má
i dal‰í zkou‰ení v BURANTEATRu, Solaris Stanislawa Lema a Dürrenmattovu ãernou grotesku Komplic. A stále nesplnûnou touhu zahrát si nûkdy
ve ver‰ích. Byla by to pro mne v˘zva. Ve ‰kole jsem se to nenauãil, tak mû
to láká.
Lenka Suchá, Divadelní noviny, 9. února 2010

Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek: PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
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Mûstské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410

✄
a dirigenta Leonarda Bernsteina, jenÏ se proslavil zejména sv˘m muzikálem West Side Story. Toto programové spojení nevzniklo náhodou - skladatel Merta má totiÏ k Bernsteinovi jako jeden z na‰ich nejplodnûj‰ích muzikálov˘ch autorÛ velmi blízko. Kromû jiného jako producent uvedl na nádvoﬁí PraÏského hradu poprvé v âeské republice jeho slavnou M‰i. V posledních letech Merta spolupracuje hlavnû s Mûstsk˘m divadlem Brno, kde
byly uÏ dﬁíve inscenovány jeho velmi úspû‰né a zdaﬁilé muzikály Babylon,
Peklo, Sny svatojansk˘ch nocí a Svût pln˘ andûlÛ na libreta Stanislav
Mo‰i.
Lednov˘m symfonick˘m koncertem Merta zahájil sérii nûkolika pozoruhodn˘ch hudebních událostí, spjat˘ch s jeho jménem. Dnes se koná
v Mûstském divadle Brno svûtová premiéra jeho nového muzikálu Nahá
Múza na libreto Zory Jandové, v dubnu se v Brnû uskuteãní obnovená premiéra dal‰ího Mertova muzikálu Ptákoviny podle Aristofana na libreto
Jiﬁího Îáãka.
Haló noviny, 13. 2. 2010

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

Adresa, (e-mail):

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

Jméno:

Anketní lístek
vhoìte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2010.

VY·LA PATNÁCTÁ ROâENKA MùSTSKÉHO DIVADLA
Mûstské divadlo Brno 2008-2009 je název dvousetstránkové roãenky, která se dostala do rukou ãtenáﬁÛ pﬁed Vánocemi. Je to uÏ patnáctá roãenka,
dokumentující ãinnost tohoto divadla. Pﬁipomíná v‰echny ty v˘jimeãné umûlecké události, které se na obou scénách Mûstského divadla odehrály,
co fascinovalo diváky natolik, Ïe je opakovanû a rádi vyhledávají a nav‰tûvují. Za sezonu jich pﬁi‰lo 402 945.
Publicista a jeden ze ‰éfredaktorÛ internetového magazínu www.musical.cz Ondﬁej Doubrava v roãence uvádí, Ïe tato sezona byla v dobrém slova smyslu klasická, leã je to zásluhou právû Mûstského divadla, Ïe i pﬁi v˘bûru znám˘ch titulÛ umûlo pﬁinést doslova jeden strhující záÏitek za druh˘m. Po nesmírnû ambiciózní sezonû si lze pﬁát, aby i ta nynûj‰í, slibující
dal‰í zajímavé premiéry, dopadla v bilancování neménû úspû‰nû.
Grafická úprava roãenky je dílem Jakuba Stejskala, autory fotografií jsou
Jef a Tino Kratochvilovi.
Bohumil Hlaváãek, Echo, 14. 1. 2010
MùSTSKÉ DIVADLO POMÒÎE LIDEM NA HAITI
Brno – Nadaãní fond Niké ve spolupráci s Mûstsk˘m divadlem Brno pﬁipravuje na 12. února benefiãní koncert nazvan˘ Brno pro Haiti. „Scénáﬁ
a reÏie je v rukou Petra Gazdíka. Na slavnostním veãeru vystoupí sólisté
divadla s nejvût‰ími muzikálov˘mi peckami. Budou mezi nimi Alena
Antalová, Du‰an Vitázek, Igor Ondﬁíãek, Jana Musilová, Hana Holi‰ová,
Johana Gazdíková, Kateﬁina Krejãová, Zdenûk Junák, Petr Gazdík a dal‰í,“ pﬁiblíÏila program koncertu mluvãí Mûstského divadla Brno Lucie
Brouãková. Dodala, Ïe v‰ichni, které jmenovala, zÛstanou po ãas celého
vystoupení na jevi‰ti spolu se symfonick˘m orchestrem pod vedením dirigenta Dana Kalouska a pûveck˘m sborem Ars Brunensis Chorus.
Brnûnsk˘ deník, 1. 2. 2010
HUDBA PRO HAITI
MUZIKÁLOVÉ HITY. Benefiãní koncert nazvan˘ Brno pro Haiti vãera veãer
uspoﬁádal Nadaãní fond Niké a Mûstské divadlo Brno. Jeho v˘tûÏek pomÛÏe zmírnit následky niãivého zemûtﬁesení v chudé karibské zemi.
DivákÛm zazpívali muzikálové hity sólisté divadla, napﬁíklad Alena
Antalová, Zdenûk Junák a Petr Gazdík. Doprovodil je symfonick˘ orchestr
veden˘ dirigentem Danem Kalouskem a sbor Ars Brunensis Chorus.
Brnûnsk˘ deník, 13. 2. 2010
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Tomá‰ Sagher,
Martin Havelka

Zdenek Merta,
Aneta Majerová
Tomá‰ Sagher

Johana Gazdíková

Ivana Skálová, Vojtûch Blahuta,
Svetlana Slováková

Markéta Sedláãková,
Martin Havelka

Johana Gazdíková,
Markéta Sedláãková

Tereza Martinková
Johana Gazdíková,
Rastislav Gajdo‰,
Petr Gazdík

Markéta Sedláãková,
Martin Havelka
Luká‰ Vlãek,
Jiﬁí Mach

Martin Havelka, Tomá‰ Sagher

Foto: jef Kratochvil
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MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl zaloÏen v roce 1961. Tento den
slaví kaÏdoroãnû 27. bﬁezna celá mezinárodní divadelní obec. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce k nejv˘znamnûj‰ím z nich patﬁí Mezinárodní poselství - z podnûtu
Mezinárodního divadelního institutu je kaÏdoroãnû jeho autorem nûjaká
svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem
60. let Jean Cocteau. V roce 1994 byl jeho autorem dramatik Václav
Havel, do té doby se vystﬁídali napﬁíklad Arthur Miller, Peter Brook, Pablo
Neruda, Luchino Visconti, Eugene Ionesco, Kirill Lavrov a Edward Albee.
Autorkou leto‰ního zamy‰lení se stala jedna z nejuznávanûj‰ích a nejpopulárnûj‰ích britsk˘ch hereãek, Judith Olivia Dench (Judi Dench), která
se mÛÏe py‰nit nûkolik desetiletí trvající kariérou, zahrnující práci nejen na
scénû, ale i ve filmu a televizi. V Británii je povaÏována za jednu z nejvût‰ích hereãek pováleãné
éry, pﬁeváÏnû za svou práci divadelní, která byla její silnou stránkou po celou dobu kariéry. Byla
ocenûna ¤ádem britského impéria v r. 1970 a pov˘‰ena do ‰lechtického stavu v r. 1988 (Dame of
the British Empire).
Denchová, nar. v anglickém Yorku 9. prosince 1934, debutovala jako hlem˘Ïì ve ‰kolním pﬁedstavení. Vystudovala herectví na lond˘nské Central School of Speech and Drama. V r. 1957 debutovala na profesionální scénû jako Ofélie v produkci Old Vic Liverpool. Následovala bohatá kariéra
se sezonami stráven˘mi v takov˘ch souborech jako Royal Shakespeare Company nebo National
Theatre.
Svûtoznámou se Judi Denchová stala jako ‰éfka „M“ v Jamesi Bondovi 007. Její poslední bondovky byly Casino Royale (2006) a Quantum of Solace (2008). Je nositelkou ﬁady filmov˘ch cen napﬁ. za své ztvárnûní královny Viktorie v Paní Brownové (1997), uznání získala za své role ve filmech
jako Shakespeare in
Love (1998), Chocolat
(2000), Iris (2001), Mrs
Henderson
Presents
(2005) a Notes on a Scandal (2006) a televizní inscenaci The Last of
S TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
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the Blonde Bombshells (2001).
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
Kritiky je povaÏována za jednu z nejvût‰ích hereãek a ãasto je jmeP¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
nována na ‰piãce v anketách britsk˘ch hercÛ. Judi Denchová obdrÏela
mnoho cen a nominací za své herectví v divadle, filmu a televizi: napﬁ.
BAFTA (10x), Laurence Olivier Awards (7x), Screen Actors Guild
Awards (2x), Golden Globes (2x), Academy Award a Tony Award.

Nenechte si ujít
NetHovor s hercem a reÏisérem
PETREM GAZDÍKEM
19. dubna 2010 od 17 hodin
na http://www.scena.cz
Va‰i otázku mÛÏete poslat jiÏ dnes!
Nenechte si ujít
‰ansonov˘ muzikál
Zdenka Merty
a Zory Jandové

NAHÁ MÚZA
o lásce, pﬁátelství
a hledání sama sebe
27. - 30. 4.
v 19.30 hod.
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„Svûtov˘ den divadla je pﬁíleÏitostí oslavit divadlo v jeho nespoãetn˘ch
podobách. Divadlo je pramenem zábavy a inspirace a má schopnost
propojovat nejrÛznûj‰í kultury a lidi na‰í planety. Ale divadlo je i nûco víc
- je také pﬁíleÏitostí vychovávat a informovat. Divadlo se hraje po celém
svûtû a nejen v tradiãních divadelních prostorách. Pﬁedstavení se mohou odehrát v zapadlé vísce v Africe, pod horami Arménie, na malém
ostrÛvku v Pacifiku. V‰echno, co potﬁebuje, je prostor a diváci. Divadlo
má schopnost nás rozesmát, rozplakat, ale také pﬁimût k zamy‰lení
a reflexi. Divadlo je v˘sledkem t˘mové práce. Herci jsou lidé, kteﬁí jsou
vidût, ale pﬁekvapující je poãet tûch, kteﬁí vidût nejsou. Pﬁitom jsou stejnû dÛleÏití jako herci a dík jejich rÛzn˘m a speciálním dovednostem mÛÏe vzniknout pﬁedstavení. Také oni se podílejí na triumfech a úspû‰ích
pﬁedstavení. 27. bﬁezen je oficiálnû Svûtov˘m dnem divadla. Av‰ak
kaÏd˘ den by mûl b˘t dnem divadla, protoÏe máme odpovûdnost za pokraãování v jeho tradici: bavit, vychovávat a vzdûlávat na‰e obecenstvo, které dává na‰í práci smysl.“
Judi Dench
Nashledanou pﬁi svátcích dobrého divadla se
s vámi u nás za v‰echny své kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB

