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Radka
Coufalová

vážení divadelní Přátelé,

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, jehoÏ
autorem je z podnûtu Mezinárodního divadelního institutu kaÏdoroãnû nûjaká svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem 60. let Jean Cocteau. V roce 1994
byl jeho autorem dramatik Václav Havel.
Autorem leto‰ního zamy‰lení se stal americk˘ herec, producent, scenárista a reÏisér John
Malkovich, kter˘ je v‰ak pfiedev‰ím divadelním umûlcem. Zaãátkem 70. let objevil divadlo
(Státní univerzita v Illinois) a pak, v roce 1976, zaloÏil s Terrym Kinneym, Jeffem Perrym
a Garym Sinisem v Chicagu slavnou divadelní spoleãnost Steppenwolf Theatre Company. Ve
filmu se stal slavn˘m díky roli Valmonta v Nebezpeãn˘ch známostech. Hrál ve více neÏ 70 filmech ve Spojen˘ch státech i jinde. Dvakrát byl nominován na Oscara za vedlej‰í roli ve filmu Místa v srdci a S nasazením Ïivota.
V roce 2011 reÏíroval svou tfietí divadelní produkci v PafiíÏi, Les Liaisons Dangereuses,
v divadle Atelier (Théâtre de l’Atelier) po úspûchu Hysteria (Marigny, 2002) a Good Canary
(Comedia, 2007), která mu vynesla Molièrovu cenu za nejlep‰í inscenaci.

„Je pro mne ctí, Ïe mû Mezinárodní divadelní ústav pfii UNESCO vybral, abych formuloval poselství k 50. v˘roãí ustavení
Mezinárodního dne divadla. Se sv˘mi struãn˘mi poznámkami
se obracím na své kolegy od divadla, coÏ jsou lidé jako já a mí
kamarádi. Pfieji vám, aby byla va‰e práce strhující a originální,
aby byla hlubokomyslná, jímavá, vedoucí k zamy‰lení a aby
byla zcela jedineãná. Pfieji vám, aby nás pfiimûla zamyslet se
nad otázkou, co znamená b˘t ãlovûkem, a upfiímnû vám pfieji,
aby tato reflexe vycházela ze srdce, aby byla nezaujatá a milostiplná. Pfieji vám, abyste dokázali pfiekonat protivenství osudu, cenzuru, chudobu a nihilismus, coÏ nepochybnû fiadu z vás
ãeká. NechÈ jste obdafieni nadáním, nechÈ jste nestranní, abyste nás dokázali pouãit o tlukotu lidského srdce v celé jeho sloÏitosti a to ve v‰í pokofie a s dostateãnou zvídavostí, aby se to
stalo va‰ím celoÏivotním posláním. Doufám, Ïe ti nejlep‰í z vás – budou to totiÏ pouze ti nejlep‰í z vás a jenom ve vzácn˘ch a prchav˘ch okamÏicích – dokáÏou zformulovat tu nejzákladnûj‰í ze v‰ech otázek: „Jak Ïijeme?“BÛh vám Ïehnej!“
John Malkovich
Provolání k Svûtovému dnu divadla 2012

duben
2012
cena 15,- kč

Na shledanou pfii svátcích dobrého, nezaujatého a milostiplného divadla se s vámi u nás
za v‰echny své kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Stadttheater Ingolstadt, divadelní budova, kde ná‰ soubor
doplnûn˘ o zahraniãní hosty uvedl nûmeckou verzi muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.

StûÏejní roli Vypravûãky svûfiil reÏisér Stanislav Mo‰a nûmecké hereãce Christine Schürmann.

Ov‰em vût‰ina hercÛ je kmenov˘mi ãleny brnûnského
souboru, Jakub Przebinda.

Muzikál je prvním dílem geniálního skladatele A. L. Webbera, které vytvofiil s textafiem Timem Ricem a v Ingolstadtu
jsme ho uvedli na jafie celkem osmkrát.

Muzikál má za sebou jiÏ 207 úspû‰n˘ch repríz v celé fiadû
evropsk˘ch zemí.

Činoherní scéna

5., 6., 7., 18., a 19. dubna v 19.30 hodin

Foto: Tino Kratochvil

Veãer byl vûnován koncertnímu pfiedstavení Jazz side story. AranÏmá koncertu a vedení orchestru má na starosti
dirigent Igor Vavrda, kter˘ bravurním zpÛsobem propojuje pfiímo na scénû hráãe orchestru MdB a pfiední ãeské
i slovenské jazzové hudebníky.

Choreografii pfiedstavení pro Mûstkou policii svûfiil reÏisér Anetû Majerové.

Velk˘ úspûch muzikálu zaji‰Èuje také originální choreografie Igora Barberíce.

Kroniku Mûstské policie Brno vydanou právû pfii pfiíleÏitosti
20. v˘roãí novodobé existence sboru pfiebral v únoru z rukou
fieditele MP Jaroslava Pfiikryla na jevi‰ti Hudební scény MdB
opat Luká‰ EvÏen Martinec. Opat kronice mapující v˘znamné události ze souãasnosti a historie této instituce poÏehnal.

Mimofiádné poãiny stráÏníkÛ ocenilo vedení Mûstské policie pfii slavnostním dopoledním ceremoniálu v Mûstském
divadle Brno.

Úsmûvy sólistek Radky Coufalové a Hany Holi‰ové na
dûkovaãce.

ReÏisér Petr Gazdík obsadil do pûveck˘ch rolí pfiední sólisty Mûstského divadla Brno.

Posláním koncertního pfiedstavení Jazz Side Story je
vzdát hold velkému dílu Leonarda Bernsteina.

Jakub Uliãník, Tonya Graves a Oldfiich Smysl.

Dramaturg Jan ·otkovsk˘ a reÏisér muzikálu Divá Bára
Juraj Nvota v hledi‰ti Hudební scény.

ReÏisér komedie Tfii v tom Antonín Procházka s hereãkou
Hanou Holi‰ovou nad maketou scény.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

stalo se
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Partneři divadla

Franti‰ek Valouch

Poledne
Minuty spí‰ se zdají neÏ jsou
Den zchroml˘ je
Je líná nálada
I v nebi zaÈat˘ zvon
na nohu ãasu
silnû napadá

„Fale‰n˘ pfiítel je hor‰í, neÏ nepfiítel,
protoÏe nepfiíteli se vyh˘bá‰,
kdeÏto pfiíteli vûfií‰…“
Lev Nikolajeviã Tolstoj
Jeden z nejslavnûj‰ích rusk˘ch
spisovatelÛ se narodil v roce 1828
v Jasné Poljanû, pocházel ze starého
‰lechtického rodu.
Zemfiel 1910 v opu‰tûné
vlakové stanici.
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ReÏie: Juraj Nvota

2

Foto: jef Kratochvil
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Premiéra na hudební scéně

24. března 2012
3

Foto: jef Kratochvil
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snímky ze slavnostní české Premiéry muzikálu divá bára
za účasti autorů milana uhdeho, miloše štědroně a leoše kuby

4
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lelkování Jiřiny veselé

s JuraJem nvotou
koupe se nahá a postaví se proti pfiíkazÛm. To
v‰echno pobufiuje a pfiitahuje. Je to pfiíbûh
silnû emotivní a tím vhodn˘ i pro divadlo
s hudbou, tancem a písnûmi.
A vám je Bára sympatická nebo ne?
Mládí je sympatické. Milan Uhde Báru navíc
obdafiil dal‰ími motivy. Na své cestû se dozví,
Ïe její otec není její otec, sbírá poznatky
o mamince, kterou si moc neuÏila, cítí, Ïe se
na ni pfiená‰í zloba urãená spí‰ matce neÏ jí.
Tím je cel˘ pfiíbûh zamotanûj‰í a kaÏdá strana
má svou pravdu. Ov‰em i vy máte pravdu, Ïe
s nûkter˘mi dramatick˘mi hrdiny a hrdinkami je lep‰í potkávat se na divadle neÏ v Ïivotû. Ale Divá Bára je mi sympatická i proto,
Ïe mi hodnû pfiipomíná moje dcery Dorotku
a Terezku. No a o pfiedstavitelce Báry, kterou
ztvárnila Andrea Bfiezinová, je‰tû hodnû
usly‰íme. Je talentovaná, pracovitá, milá
a k tomu je‰tû skromná.
Povídka BoÏeny Nûmcové je v ãesk˘ch ‰kolách povinná ãetba. Jak je to na Slovensku?
Za m˘ch studií byla maturitní otázkou. Pfiedpokládám, Ïe je tomu tak dodnes. BoÏenu
Nûmcovou na Slovensku zná kaÏdé dítû.

Jen málokterá povinná ãetba nese takov˘
erotick˘ náboj jako Divá Bára. Poté co povídku BoÏeny Nûmcové na filmové plátno
pfievedl reÏisér Vladimír âech, snad kaÏd˘
student, kter˘ si zjednodu‰il maturitní pfiípravu a namísto ãtení zasedl pfied televizi, uÏ
nikdy nezapomnûl na koupající se krásnou
Vlastu Fialovou… A opût Brno pfiedstavuje
po letech novou Divou Báru. Pfiíbûh svérázné
a samostatné dívky, která se nebojí jít za sv˘m
a postavit se pfiedsudkÛm, znovu oÏil na jevi‰ti Mûstského divadla Brno. Muzikál Milana Uhdeho, Milo‰e ·tûdronû a Leo‰e Kuby
reÏíroval Juraj Nvota, kterému Bára pfiipomíná vlastní dcery.
âím je pro vás Divá Bára zajímavá? Pro
nûkoho to mÛÏe b˘t docela nesnesitelná
osoba…
Bára je mladá a mládí chtû ãi nechtû provokuje. Pak, kdyÏ neví, co chce a zaãne chtít
jenom to co v‰ichni, mÛÏe spadnout do komformismu. Hor‰í v‰ak je, kdyÏ dûláme jen to,
co od nás chtûjí druzí. Tak zaãíná totalitarizmus. Bára to nedûlá. Chová se jinak neÏ vût‰ina mlad˘ch ve vesnici, chodí jinak obleãená,
5
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jsem tam nûkolik her. Pak si mne v‰imli i o tfii
ulice dál, v Divadle Na zábradlí a tam jsem se
setkal s panem Uhdem pfii reÏii jeho hry Zázrak v ãerném domû, za kterou dostal Radokovu cenu za nejlep‰í hru roku 2007. Jeho
pfiiãinûním jsem teì v Mûstském divadle
Brno, kde jsem na‰el u v‰ech zúãastnûn˘ch
profesionalitu a velikou zku‰enost s hudebním divadlem, od dramaturga, dirigenta pfies
sboristy, herce, zamûstnance dílen… Je to
sice sloÏit˘ organismus, ale funguje bezchybnû.
Kam jste se v Brnû staãil podívat?
Brno je divadelní oáza. Zatím jsem ale nemûl
moc ãasu na poznávací procházky. Do Králova Pole chodím k na‰í tetû Aniãce uÏ roky
pravidelnû na ·tûpána zpívat koledy. Teì
jsem se v‰ak novû kromû luÏáneckého parku
a Riviéry, kam pr˘ chodila randit BoÏena
Nûmcová, nikam nedostal. To bych rád napravil. UÏ proto, Ïe mÛj dûda, kter˘ Ïil v Jugoslávii, svoje dûti poslal na vysoké ‰koly
právû do moravské metropole. Studovali tu
tak mÛj otec, str˘c i teta. A otec mé maminky
zemfiel bûhem protektorátu na ·pilberku.
Nekomplikuje vám práci jazyková bariéra?
Musím pfiiznat, Ïe zvlá‰tû u mlad‰ích hercÛ

VÏdyÈ jí vdûãíme za posbírání Slovensk˘ch
pohádek a povûstí i za cestopisné Obrazy ze
Ïivota slovenského.
Vy si pamatujete, kdy jste ãetl Divou Báru
poprvé?
Mûl jsem v˘bornou profesorku literatury
a, pfiestoÏe mne Nûmcové povídka v dobû
gymnaziálních studií neoslovila nijak mimofiádnû, v pamûti mi zÛstala. KoneckoncÛ, i na
Slovensku Divá Bára pofiád Ïije jako znaãka
zevnitfi svobodné a zvenku „strapaté“ dívky.
Je to stále frekventované vyznání obdivu,
nebo i hanlivé pfiirovnání: „Jsi jako Divá
Bára.“
VÏdyÈ ve sloven‰tinû máte tfieba libozvuãné
bosorky.
Bosorka vÏdy byla stará Ïena, ale Divá Bára
nezkrocené mládû. Pfiebrali jsme i tu bláznivou nad splavem … Viktorku? Ano, bláznivá
Viktorka také slouÏí jako v‰em známé pfiirovnání Ïenského chování.
Va‰í matefiskou scénou je bratislavská Astorka, v âeské republice v‰ak pracujete v poslední dobû velmi ãasto. Jak k tomu do‰lo?
Astorka vystupovala v Praze a pfii té pfiíleÏitosti mne oslovil principál Ypsilonky Jan
Schmid, zda bych u nich nehostoval. Udûlal
6
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hou jsem za‰el dál, nebo naopak jemu ãi jí
vnucuji nûco, co jsem objevil s tím prvním
nebo první. Pfii alternaci se cítím jako bych
podvádûl, byl nevûrn˘.
Kromû toho, Ïe pracujete jako reÏisér, máte
na kontû i filmové role. NezvaÏujete, Ïe byste
se objevil na jevi‰ti?
Urãitû ne. Tam bych totiÏ neobstál. Hrál jsem
vÏdycky ve filmu jako neherec. A divadlo
hrát neherci nemohou. Pro divadlo musí b˘t
ãlovûk ‰kolen˘, musí ovládat jevi‰tní fieã,
pohyb…
Je Divá Bára vá‰ první velk˘ muzikál?
Je. Dûlal jsem uÏ napfiíklad Kabaret s Ïiv˘m
orchestrem, ale na jevi‰Èátku v Astorce, které
mûfií sedm metrÛ od portálu k portálu. Dnes
to zní skoro neuvûfiitelnû, jak jsme tehdy pfied
dvaceti lety vÛbec ekonomicky neuvaÏovali.
I fiediteli to do‰lo pozdû. KdyÏ bylo pfiedstavení absolutnû vyprodané, a vstupné bylo vysoké, prodûlávali jsme i tak na kaÏdém z nich
30 tisíc korun. A v Americe se museli divit,
co jsou to za tantiémy z divadélka, kam se
vejde 130 lidí.
Jifiina Veselá
foto: jef Kratochvil

nûco podobného cítívám, zvlá‰tû kdyÏ se posuneme pfii práci do oblasti pÛltónÛ, jemn˘ch
nuancí postav a jejich jednání. Tam uÏ jisté
díry jsou a musím se snaÏit vypovûdût v‰e základními slovy. TaxisÛv pfiíkop mezi ãe‰tinou
a sloven‰tinou se prohlubuje a netu‰ím, do
kdy ho budeme schopni pfieskoãit. Na Slovensku je to ale o nûco lep‰í, protoÏe dûti sledují ãeské kanály a kdyÏ si hrají, velmi ãasto
mluví ãesky.
Jak se vám spolupracovalo s Milanem
Uhdem?
Nebyla to na‰e první spolupráce. Já navíc nepatfiím k reÏisérÛm, ktefií vnímají Ïivého
autora jako pfiekáÏku mezi textem a inscenací. Osobnû cítím spí‰ jistou bázeÀ pfied
textem, a kdyÏ je nûkdy tfieba ‰krtat ãi upravovat, rád se radím s autorem. Na poãátku
bylo slovo. Milan Uhde je mimofiádnû velkorys˘ a tolerantní divadelník.
Diváci v roli Divé Báry uvidí jen Andreu
Bfiezinovou. Nechtûl jste alternaci?
Jsem rád, Ïe nebyla nutná. Nemám je jako reÏisér rád, nechci se dostat do pozice, kdy
jeden z alternujících hercÛ ãi hereãek Ïije
v pfiesvûdãení, Ïe s tím druh˘m anebo s dru7

Dokoran_duben2012_Sestava 1 27.3.12 9:03 Stránka 8

Bettina Migge,
Benny Andersson (ABBA),
Stanislav Mo‰a
·védské divadlo ve finsk˘ch Helsinkách
bylo zaplnûno do posledního místa. Jak by
ne, byl to veãer jeho slavnostního otevfiení po
jedenapÛlleté rekonstrukci a na programu
byla premiéra muzikálové opery Krist˘na
z Duvemále autorÛ Bennyho Anderssona

v jejich svûtoznámém muzikálu MAMMA
MIA!
Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe mû spoleãnû s m˘m
námûstkem ZdeÀkem Helbichem pozvala má
berlínská agentura, a tak jsem se stal jedním
z hostÛ tohoto vzácného veãera. Navíc
jsme s Björnem a Bennym strávili v úzkém
kruhu – byl s námi uÏ jen fieditel ·védského
divadla Johan Storgärd a Bettina Migge, má
nûmecká agentka – hodinku pfii lehké veãefii
a drinku tûsnû pfied premiérou. Fotografie je
pofiízena aÏ na rautu, kter˘ po slavnostní premiéfie probûhl v hudebním klubu Apollo
v centru Helsinek, a uÏ bez Björna, jenÏ hned
po pfiedstavení musel odcestovat.
Pfied 15 lety jsme s na‰ím Mûstsk˘m divadlem Brno hráli v Helsinkách ve
velkém Alexandrovû divadle nûkolik pfied-

v zahraničí
a Björna Ulvaeuse, dvou vÛdãích osobností
legendární skupiny ABBA. Benny napsal
hudbu a Björn libreto, se scénáfiem pomáhal
reÏisér pfiedstavení Lars Rudolfsson. Premiéra se odehrála za úãasti finského prezidenta
Sauli Niinistö a sklidila pfiedlouhé ovace
vstoje, byÈ trvala i s pauzou pfies ãtyfii hodiny
a byÈ neobsahovala Ïádn˘ „hit“ z dílny obou
autorÛ tak, jak je tomu napfiíklad pfiebohatû

8
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zde v‰eobecnû známého díla Vilhelma Moberga. Krut˘ osud i permanentní chudoba má
v tomto svûtû jiné fie‰ení: Ïít v lásce a pro
lásku pak i zemfiít. MÛÏe se to zdát banální,
ale hudba, která byla prosta jak˘chkoliv
komplexÛ, ãi touhy po formální modernosti
za kaÏdou cenu, i v˘borná inscenace nás dokázaly natolik strhnout, Ïe jsme se v‰ichni
bezprostfiednû i rádi odevzdali sledování
osudÛ jedné chudé ‰védské rodiny a její cesty
do nového svûta „za ‰tûstím“, za naplnûním
ÏivotÛ jejích jednotliv˘ch ãlenÛ, vãetnû hlavní
hrdinky, která svÛj údûl naplÀuje obdobnû
jako jiná nám více známá postava Past˘fiky
putující k dubnu Robinsona Jefferse.
Vzácn˘ záÏitek bude snad mít svÛj efekt
i pro na‰e brnûnské obecenstvo. Pokud muzikál-operu sami neuvedeme, rád bych se pokusil o uskuteãnûní hostování této inscenace
na na‰em velkém brnûnském divadelním festivalu.
Stanislav Mo‰a,
foto: Zdenûk Helbich

stavení v angliãtinû na‰í muzikálové féerie
Sny nocí svatojánsk˘ch, kterou jsem napsal se
Zdenkem Mertou. Od té doby jsem tam
nebyl a i kdyÏ byla na‰e dne‰ní náv‰tûva blesková, nemohl jsem si nev‰imnout, jak se Helsinky, které pro mne byly tak trochu zamraãen˘m mûstem na „rusk˘ styl“, promûnily do nádherné evropské metropole plné
usmûvav˘ch lidí.
Pro ty, ktefií by se podivovali nad tím, Ïe
v hlavním mûstû Finska rekonstruují za finské
peníze ·védské divadlo (ono se tak i jmenuje), je nutno poznamenat, Ïe Finsko je
vÛbec hodnû „‰védské“ a vÏdy taky bylo. Rekonstrukce divadla pfii‰la na 50 milionÛ EUR
(vãetnû nov˘ch dílen, které architekti umístili
do podzemí pfiímo u divadelní budovy).
Samo divadlo financuje z poloviny stát a z poloviny mûsto. Repertoár tvofií pfieváÏnû ãinohra a muzikál. (Obdoba na‰eho Mûstského
divadla Brno, moÏná i proto jsme byli pozváni…)
·védové ve Finsku se k nám chovali neuvûfiitelnû pfiívûtivû, na pfiedstavení jsem
sedûl vedle Björna Ulvaeuse a ve stejné fiadû
jako finsk˘ prezident, dostali jsme malé pfiekladové zafiízení, kde jsme si mohli ãíst titulky
v angliãtinû (inscenace byla hrána a zpívána
‰védsky a kromû angliãtiny jsme si mohli zvolit i titulky finské. Já zÛstal u angliãtiny). Na
raut po pfiedstavení také kaÏd˘ nedostal pozvánku, nás tam osobnû odvedl BjörnÛv syn.
Inscenace samotná hned v nûkolika
aspektech potvrzovala souãasnou cestu svûtového hudebního divadla. Kdo by u autorÛ
netu‰il jejich muzikantskou minulost a celoÏivotní smûfiování, ten by si jistû vsadil na to,
Ïe se cel˘ Ïivot vûnují váÏné hudbû. Aãkoliv
byla premiéra deklarována jako muzikál, ‰lo
v podstatû o operu. (Mnû osobnû jsou ta
Ïánrová dûlení uÏ desítky let lhostejná.) V orchestru sedûlo 26 muzikantÛ, v‰ichni úãinkující byli znamenitû zpívající, bájeãní herci
a v‰ichni zpívali na mikroporty. I proto ani
jeden z nich pfii zpûvu nepouÏíval Ïádnou
z protivn˘ch operních man˘r. Sóla i sbory
byly rytmicky a intonaãnû pfiíkladnû vyváÏené.
To, o ãem se hrálo, bylo nesmírnû smutné
a povzná‰ející zároveÀ. Libreto vzniklo podle
9
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Ne...ne...dûk...dûkuju. Víte, já za váma pfii‰el kvÛli va‰emu prapradûdûãkovi. On pr˘
znal Divou Báru...
No baÏe znal. Prapradûdeãek, to byl chlap.
Napijem se na nûho? To bychom mûli!
Tak pro mû úplnû malinko...
A ‰up tam s ní! Vy nûjak kuckáte, nejste
nachlazenej?
Ne...ne... takÏe on ji znal?
BoÏenu? No jeÏí‰marjá!
Ne BoÏenu, Báru...
Posly‰te, vy si dáte jednoho panáãka a jste
celej popletenej! Vy jste tady kvÛli Div˘ Báfie
od BoÏeny Nûmcov˘, ne? Tak nejsem blbej,
Ïe jo. No ona tady za dûdeãkem jezdila, BoÏena. On byl zdej‰í past˘fi. Samotáfi.
Ano ano, on se pr˘ z ne‰Èastné lásky k Báfie
nedal na knûÏská studia...
A houbec láska. Ta Bára, to taky nebylo bÛhvíco, Ïe jo.
No pr˘ to byla v˘jimeãná krasavice...
Tak podívejte se, Ïe se ta Bára koupala nahá
u splavu – no bóÏe. Jestli ona jenom nechtûla,
aby ji kluci chodili oãumovat, ale jinak nebylo
o co stát. Ale holky se tu koupou nah˘ furt,
to je pravda, já kaÏdou stfiedu naveãír si
takhle vyjdu... ale víte co, to tam rad‰i nepi‰te. Ale kdo asi jezdil za prapradûdou do
pastevny. No Nûmcová z Prahy! A kdo myslíte, Ïe jí to o t˘ Barunû povykládal. No on!
On byl totiÏ pûknej kanec, víme? Proto ‰el do
pastou‰ky, tam mûl klid, nikdo ho nekontroloval... On umûl s takovou spisovatelskou paniãkou zacloumat, to byste vidûl!
No poãkejte, jak to mÛÏete vûdût?
No mám tady jejich dopisy.
Já jsem si pro‰el celé ãtyfii svazky Korespondence a tam Ïádn˘ Vlãek není...
No to je taky rodinn˘ tajemství, to se nikde
vydávat nebude. Ono tam BoÏka pí‰e... co má
ráda, jak to má ráda, kam to má ráda, kudy
to má ráda, oveãky byly taky blízko... pane
redaktore! Pane redaktore, vzbuìte se!

Kdo chce s Vlãky b˘ti, musí s nimi píti...
„Vestec je velká dûdina, mají tam kostel
i ‰kolu; u kostela je fara, podle ní chalupa kostelníkova, také rychtáfi zÛstává vprostfied vsi,
na samém konci dûdiny pak stojí chaloupka
obecního past˘fie“, praví BoÏena Nûmcová.
„Obec Vestec navázala na tradiãní formy lidové zábavy pofiádáním mariánského posvícení a pálení ãarodûjnic, k dal‰ím pravideln˘m
kulturním akcím patfií dûtsk˘ den, mikulá‰ská
besídka, mikulá‰ská zábava, svûtélko z Betléma, vítání obãánkÛ a akce pro seniory“, ãtu
na www.vestec.cz a zÛstávám napjat˘. Ov‰em
ne, zvûdav˘ poutník z Brna do obce s 2137
obyvateli nemífií ani kvÛli betlémskému svût˘lku, ani kvÛli ãarodûjnicím (i kdyÏ!). ÎluÈáskem do Prahy, dvacet minut autobusem
z Budûjovické, pár krokÛ pfied vesteckou
náves a uÏ klepu na dvífika, která mû extrémnû zajímají. Bydlí za nimi totiÏ pan Bohumil Vlãek (86), jehoÏ prapradûdeãek,
nûkdej‰í vesteck˘ past˘fi, osobnû znal jistou
Barboru Bfiezinovou, literárnû vûhlasnou
díky BoÏenû Nûmcové a její novelce Divá
Bára (a brzy snad díky triu Uhde – Kuba –
·tûdroÀ i divadelnû). Sympatick˘ stafieãek
mû vítá a hned...

Ptákovina Jana šotkovského
Dáte si frÈánka, pane redaktore?
Já nejsem redaktor, ale dramaturg.
A nedám, dûkuju. Chtûl jsem se vás...
Já si teda dám sám.
Dejte si, urãitû. Já jsem se vás chtûl...
Jej, ta pí‰e! VáÏnû nechcete?
Ne, dûkuju. Já jsem za vámi pfii‰el kvÛli va‰emu prapradûdeãkovi. On pr˘ znal...
A do druhé nohy! Ale to si uÏ dáte, to byste
mû urazil!
Tak abych neurazil...
A vy jste se nûjak rozkuckal! To víte, domácí.
Sám si pálím. Je‰tû?

Byla domácí a zachránila mû. Pût ‰est panáãkÛ, uÏ mi bylo hej a slíbil jsem BóÏovi
(krapet jsme se skamarádili), Ïe zase pfiijedu.
Jen ty dopisy, ty nikdo ãíst nesmí, to by pak
Babiãka uÏ nikoho nezajímala. Co se tam
v‰echno – no fuj! V‰ak on mi BóÏa slíbil, Ïe
mÛÏu pfiijet na víkend a proãíst si to pûknû
v klidu... z vûdeckého zájmu, samozfiejmû...
-j‰-

10
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rodinné stříbro

michal isteník
11
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Jak jste vnímal uÏ samotnou nominaci na
tuto cenu?
Pfiekvapilo mû to. Nikdy mû divadelní ceny
nijak nezajímaly, ‰lo to úplnû mimo mne. Pfiijde mi totiÏ neporovnatelné, jestli byl nûãí
v˘kon lep‰í neÏ jin˘. Notabene v jiné inscenaci, s jin˘mi lidmi, jin˘m textem apod. Od
dûtství jsem vÏdy hodnû sportoval, a tam je
to jasné – buì nûkdo skoãí dál nebo porazí
druhého. Ale na divadle?
S jak˘mi pocity jste do toho tedy ‰el?
Právû, Ïe jsem aÏ pfiekvapil sám sebe, jaká se
ve mnû probudila ctiÏádost, ãistá je‰itnost.
Najednou jsem cítil, Ïe kdyÏ uÏ mám tu ‰anci
to vyhrát, tak Ïe to zatracenû taky vyhrát
chci! (smích). To bude asi taky tou sportovní
minulostí. Ale bál jsem se toho a byl jsem
hroznû nervózní.
A kdyÏ se to potom povedlo...

Michal Isteník není klasick˘m prototypem
hvûzdy ani hercem, kter˘ by se za kaÏdou
cenu dral do popfiedí. Nikdy na sebe nestrhává zbyteãnou pozornost a na jevi‰ti ãasto
dokazuje, Ïe není mal˘ch rolí. Jeho „anti-

Michal Isteník
Ve tfiiceti uÏ budu rozumn˘ muÏ
...tak jsem mûl obrovskou radost! Byl jsem
v takové euforii, Ïe jsem si ten moment
potom vÛbec nepamatoval. Nevûdûl jsem ani,
co jsem fiíkal na jevi‰ti za dûkovnou fieã.

cesta“ za slávou tak vypadá spí‰ aÏ pohádkovû. Teì nejnovûji by se mohla jmenovat
Jak chud˘ kluk z Nového Stra‰ecí u Rakovníka k Cenû Alfréda Radoka pfii‰el.

Fotografie pfiedání Ceny
Alfréda Radoka ze záznamu
âeské televize

12
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S Márií Lalkovou
v muzikálu Sugar!,
reÏie: Stanislav Mo‰a
A máte stejnou konfekãní velikost jako Erik
Pardus?
To ne, musel jsem do nûj zhubnout. Ale to
pro mne byla zase v˘zva. Eva oblek napfied
nabízela Janu Mazákovi, tomu byl ale malej.
Pak ho nabízela Vojtovi Blahutovi, tomu byl
zase velkej. No a nûkde mezi Mazákem a Blahutou jsem já, takÏe je mÛj! (smích)
Do angaÏmá jste nastoupil v roce 2008
a upozornil na sebe vlastnû hned svou první
rolí ve Tfiech mu‰ket˘rech v reÏii Hany
Bure‰ové. Nedávno se inscenace stahovala
z repertoáru, s jak˘mi pocity jste se s ní louãil?
D’Artagnana jsem hrál moc rád a pfii derniéfie jsem cítil zvlá‰tní nostalgii. O pfiestávce
jsem si najednou uvûdomil, Ïe se mnû po
Mu‰ket˘rech bude fakt st˘skat. A kdyÏ jsem
potom bûÏel na dûkovaãku, byl jsem dojatej.
Ale podobnû jsem to mûl i u Muchy.
Tento kus se nesetkal s takov˘m diváck˘m
ohlasem...
To mû mrzelo, protoÏe jsem mûl Epopej moc
rád. Byl to sv˘m pojetím netradiãní a zajímav˘ divadelní tvar. JenÏe asi u nás na tyto
pokusy publikum není tolik zvyklé. Pro mne

Cenu jste získal v kategorii Talent roku. Pfii‰la pro vás v prav˘ ãas?
Nad tím tak vÛbec nepfiem˘‰lím. Ale je‰tû mi
není tfiicet, tak dospûlé ceny mû snad teprve
ãekají. (smích)
Stal jste se teì tak trochu hvûzdou proti své
vÛli. Rozhodnû na mne totiÏ nepÛsobíte jako
prototyp ambiciózního loktafie, kter˘ se za
kaÏdou cenu dere do popfiedí...
V‰ak se na mû podívejte, skromnej kluk, já
uÏ nebudu jinej! (smích) Ale asi pfied dvûma
lety jsem si s kamarády z divadla oblíbil hru,
Ïe jsem ta HVùZDA, takÏe si na ni moc rád
hraji. A taková mystifikace mû fakt baví!
Nepfiem˘‰lel jste ale váÏnû o tom, Ïe byste na
sobû zaãal v tomto smûru víc pracovat?
Tfieba obmûnil ‰atník a zaãal chodit reprezentativnû oblékan˘?
Nepfiem˘‰lel, protoÏe na to nemám. (smích)
Ale vlastnû se dá fiíct, Ïe v tomto smûru uÏ
jsem udûlal první krok. Radokovu cenu jsem
pfiebíral v obleku po Eriku Pardusovi. Darovala mi ho po jeho smrti Eva Gorãicová. A já
jí tehdy slíbil, Ïe kdyÏ budu nominovan˘ na
nûjakou divadelní cenu, pÛjdu ji pfievzít právû
v tomto obleku.
13
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V muzikálu Sugar!,
reÏie: Stanislav Mo‰a

to bylo nároãné zkou‰ení uÏ v tom, Ïe nejsem
vÛbec typ pro hudební divadlo, ‰patnû vnímám rytmus a nemám moc hudební sluch.
Ale byla to krásná práce od první ãtené aÏ do
derniéry. Dodnes jsme v kontaktu s reÏisérem
·imonem Cabanem, se kter˘m jsme se do
sebe zamilovali na první pohled.
Po Tfiech mu‰ket˘rech a Muchovi prakticky
jdete z role do role a za kaÏdou sezonu máte
na kontû minimálnû jednu velkou postavu:
Andrej ve Tfiech sestrách, Dante v Mûsíãním
kameni, Blázen v MojÏí‰ovi, Tranio ve
Zkrocení zlé Ïeny. Máte vÛbec ãas se v tom
fofru nûkdy zastavit?
Je pravda, Ïe kdyÏ se mi to nûkdy na chvilku
podafií, fiíkám si, Ïe bych asi mûl trochu zvolnit. V ten moment si uvûdomím, Ïe kromû divadla vlastnû nic dal‰ího v Ïivotû nestíhám.
Na druhou stranu ale zatím nemám rodinu,
tak nemusím svÛj ãas nijak dûlit a je vlastnû
fajn, Ïe mám pofiád tolik práce a mÛÏu se jí
naplno vûnovat.

Necháváte v tomto smûru vûci plynout nebo
jste si tfieba stanovil mezník, kdy to zaãnete
vûdomû mûnit?
¤íkám si, Ïe aÏ mi bude tfiicet tak koneãnû
dospûju a budu rozumn˘ muÏ. JenÏe kdyÏ se
kouknete tfieba na Ondfiíãka, tak víte, Ïe to
mÛÏe dopadnout úplnû jinak (smích)
V divadelních rolích jste se víc zavedl jako
komediální herec. Vyhovuje vám to?
Nikdy jsem si nemyslel, Ïe bych se uplatnil
jako komik. UÏ jenom proto, Ïe komedie je
obecnû mnohem tûÏ‰í Ïánr neÏ ostatní.
VÏdycky je tûÏ‰í lidi rozesmát neÏ rozplakat.
A jste i sv˘m zaloÏením spí‰ veselá kopa
nebo pfiem˘‰liv˘ introvert?
Rozhodnû nejsem váÏn˘ ãlovûk. Mám moc
rád srandu, ale jsem cynik. Obãas se mi stává,
Ïe se nûkdo po mé poznámce urazí. KdyÏ mû
nûkdo nezná, mÛÏe mít s m˘m humorem trochu problém. Ale mezi kamarády jsme
v‰ichni naladûní na stejnou vlnu, takÏe tam to
nehrozí.
14
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vi‰ti hodnû zlobím. Ale tak nûjak po svém.
(smích)
KdyÏ uÏ máte moÏnost se nûkdy od divadla
odreagovat a naãerpat síly, co je k tomu pro
vás zaruãen˘ prostfiedek?
Chodím bûhat, u toho si vÏdycky v˘bornû vyãistím hlavu. Pak taky hraji fotbal, v létû jezdíme na zápasy s Men‰íkovou jedenáctkou.
A taky se hlavnû pfies léto snaÏím nûkam
vyjet. Sednu do auta, vezmu stan a jedu. Teì
poslednû jsem zaÏil v˘bornou dovolenou
s kamarádem v Polsku. PÛvodnû jsme mûli
v plánu se tam jen zajet podívat do koncentraãního tábora v Osvûtimi, ale nakonec nás
ta náv‰tûva emoãnû natolik zasáhla, Ïe jsme
v Polsku zÛstali ãtyfii dny. Ne‰lo se jen tak
vrátit. Doporuãoval bych to kaÏdému, kdo na
to má Ïaludek. Podruhé bych to ale asi vidût
nechtûl!
Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
archiv Cen Alfréda Radoka

Stal se z vás vlastnû uÏ témûfi dvorní herec
reÏisérky Hany Bure‰ové. Je to oboustranné
souznûní?
S Hankou je práce pokaÏdé záÏitek. Je to
velmi poctivá reÏisérka s ‰irok˘m Ïánrov˘m
zábûrem, která je pokaÏdé naprosto odevzdaná autorovi a inscenaãnímu stylu. A po
hercích vyÏaduje, aby jej pfiesnû plnili. Herci
si nedovolí uhnout jinam a ani k tomu není
dÛvod. V‰echno ‰lape jak v˘bornû sefiízené
hodinky a napfiíklad skoro kaÏdé pfiedstavení
MojÏí‰e je myslím na vtefiinu stejnû dlouhé.
Jak jste na tom s improvizací? âasto tvofiíte
s Jaroslavem Matûjkou na jevi‰ti dvojici,
která si to ve sv˘ch v˘stupech mÛÏe dovolit
a nûkdy to k nim i vyslovenû patfií.
Jojo, jenÏe já to moc neumím. U nás s Jardou
je ten rozdíl, Ïe já ze své pfiirozenosti moc
velk˘ improvizátor nejsem. Nevûfiím si na to
tfieba právû tak jako on. Ale je pravda, Ïe
nûkdy o mnû ostatní kolegové fiíkají, Ïe na jeV inscenaci Síla zvyku,
reÏie: Hana Bure‰ová
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ReÏie: Stanislav Mo‰a

2. – 10. dubna 2012

na hudební scéně
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své zásluhy o stát. Jiména nicménû trvá na potrestání
muÏe, kter˘ zabil jejího otce, pfiestoÏe jej miluje... Pod
kÛÏi se vtírající dramatick˘ úãinek scén, opl˘vajících
velkolep˘m a pfiitom zcela logick˘m patosem, roste
z mistrovské v˘stavby dûje, kter˘ se toãí kolem konfliktu
lásky a cti, vá‰nû a vÛle a nutí jak Rodriga, tak Jiménu
volit mezi vzájemnou láskou a povinností vÛãi rodinû
a státu. Zvítûzí povinnost, rodová a osobní ãest spolu
s vy‰‰ími a nadosobními zájmy nad individuálním citem,
kter˘ naz˘váme láskou? To se dozvíme aÏ v samotném
závûru tohoto mimofiádného díla. Corneillovo skvostné
básnické drama (staré bezmála ãtyfii století) tak mÛÏe
v na‰í dobû, prosáklé od teorie po praxi egoismem, dobû,
kdy pojmy povinnost a ãest zplanûly k bezobsaÏnosti, rezonovat my‰lenkami nejen provokativními a potfiebn˘mi,
ale i nezbytnû krásnû podvratn˘mi.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Petr
·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav Matûjka, Patrik
Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena Konvalinová,
Miroslava Koláfiová a dal‰í.

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

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

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová:
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„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.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Lenka Janíková,
Hana Holi‰ová, Ivana Skálová, Ladislav Koláfi, Jan
Mazák, Ivana VaÀková, Irena Konvalinová, Zdenûk
Junák, Karel Mi‰urec, Josef Jurásek, Martin Havelka
a Zdenûk Bure‰.

William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá
na tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Katefiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost
naopak postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají,
Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto
by se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou
pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem
Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“.
Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í
saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké ãásti dána
tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné jako
i vdûãné – vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími,
a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní fra‰ky,“ napsal
Jifií Josek, v jehoÏ suverénním pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka,
Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰,
Eva Gorãicová.

Pierre Corneille: CID
Jeden ze základních kamenÛ klasického dramatu v dûjinách divadla námûtovû ãerpá svÛj úÏasnû strhující pfiíbûh
ze ‰panûlsk˘ch rytífisk˘ch romancí. Láska Jimény a Dona
Rodriga spûje ke ‰Èastnému zavr‰ení ve sÀatku, ale situace
se neãekanû zkomplikuje. Jiménin otec totiÏ urazí otce
Rodrigova a Rodrigo mstí otcovu pohanûnou ãest:
v souboji hrabûte zabije. Jiména Ïádá Rodrigovu hlavu,
podfiizujíc lásku vÛli a poÏadavku rodové cti. Rodrigo v‰ak
vybojuje ·panûlsku dÛleÏité vítûzství nad Maury a získává
ãestn˘ pfiídomek Cid (pán), jakoÏ i panovníkovu pfiízeÀ za

Andrew Bovell: V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky ladûné tragikomedie tûÏí z permanentní konfrontace rozliãn˘ch úhlÛ
pohledu v nûkolika soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá
portréty a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky ze
Ïivota devíti postav – dvou manÏelsk˘ch párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího manÏela, její pacientky, jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ
byl kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku plnou pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou souhrou okolností ve strhující
koncert jdoucí aÏ na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve
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Program duben
činoherní scéna

hudební scéna

1.4. ne 18.00 škola základ života

2.4. po 19.30 les misérables (bídníci)

2.4. po 19.30 škola základ života

3.4. út 18.00 les misérables (bídníci)

4.4. st 19.30 sluha dvou pánů

4.4. st 18.00 les misérables (bídníci)

5.4. čt 19.30 cid

C4

5.4. čt 19.30 les misérables (bídníci)

6.4. pá 19.30 cid

C5

6.4. pá 18.00 les misérables (bídníci)

7.4. so 19.30 cid

AB6

7.4. so 15.00 les misérables (bídníci)

11.4. st 19.30 škola základ života

7.4. so 19.30 les misérables (bídníci)

12.4. čt 19.30 sluha dvou pánů

8.4. ne 18.00 les misérables (bídníci)

13.4. pá 19.30 zkrocení zlé ženy

AB5

14.4. so 19.30 zkrocení zlé ženy

A6

10.4. út 18.00 les misérables (bídníci)
13.4. pá 18.30 Jekyll a hyde

15.4. ne 18.00 zkrocení zlé ženy
17.4. út 19.30 výkřiky do tmy

14.4. so 15.00 Jekyll a hyde
C2

14.4. so 19.30 Jekyll a hyde

18.4. st 19.30 cid

AB3

15.4. ne 18.00 Jekyll a hyde

19.4. čt 19.30 cid

AB4

16.4. po 18.00 Jekyll a hyde

20.4. pá 18.00 becket aneb čest boží

19.4. čt 18.00 chicago

21.4. so 18.00 becket aneb čest boží

20.4. pá 19.30 chicago

R2012/X2012

22.4. ne 18.00 charleyova teta

21.4. so 19.30 chicago

Z2012/T2012

27.4. pá 14.00 tři v tom

22.4. ne 18.00 chicago

27.4. pá 19.30 tři v tom

A5

25.4. st 18.00 divá bára

zadáno

28.4. so 19.30 tři v tom

P

26.4. čt 19.30 divá bára

C4

27.4. pá 19.30 divá bára

C5/E5

28.4. so 19.30 divá bára

A6/AB6

29.4. ne 19.30 tři v tom
30.4. po 19.30 tři v tom

A1

29.4. ne 18.00 divá bára
30.4. po 18.00 divá bára

Becket
aneb
âest boÏí

Les Misérables
(Bídníci)
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PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

hosTování

dERniéRA

Program květen
činoherní scéna
1.5. út 19.30 tři v tom

hudební scéna
1.5. út 19.30 divá bára

E2

2.5. st 19.30 zkrocení zlé ženy
3.5. čt 19.30 cid

A2/AB2

4.5. pá 19.30 Ptákoviny podle aristofana
5.5. so 19.30 Ptákoviny podle aristofana

A4

4.5. pá 19.30 dokonalá svatba

9.5. st 19.30 mozart!

5.5. so 19.30 dokonalá svatba

10.5. čt 18.00 mozart!

6.5. ne 19.30 oidipus král

T2012

11.5. pá 18.00 mozart!

7.5. po 19.30 oidipus král

Z2012

13.5. ne 19.30 Jméno růže

A2012/M2012

C2

14.5. po 19.30 Jméno růže

R2012/X2012

9.5. st 19.30 tři v tom

AB3

15.5. út 18.00 Jméno růže

PP1

10.5. čt 19.30 tři v tom

AB4

18.5. pá 19.30 Jekyll a hyde

11.5. pá 19.30 tři v tom

E5

19.5. so 15.00 Jekyll a hyde

12.5. so 19.30 tři v tom

AB6

19.5. so 19.30 Jekyll a hyde

8.5. út 19.30 cid

13.5. ne 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

20.5. ne 18.00 Jekyll a hyde

14.5. po 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

P18

15.5. út 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

PPP

16.5. st 19.30 my Fair lady (ze zelňáku)

Mozart!

17.5. čt 18.00 my Fair lady (ze zelňáku)
18.5. pá 19.30 tři v tom

C5

20.5. ne 19.30 tři v tom

d

21.5. po 19.30 tři v tom

AB1

22.5. út 19.30 tři v tom

AB2

23.5. st 19.30 sugar! (někdo to rád horké)
24.5. čt 19.30 tři v tom

A4

25.5. pá 19.30 tři v tom

AB5

26.5. so 19.30 tři v tom

A6

27.5. ne 19.30 tři v tom

E7

Ptákoviny
podle Aristofana

28.5. po 19.30 charleyova teta
29.5. út 19.30 tři v tom

C2

30.5. st 19.30 charleyova teta
31.5. čt 19.30 tři v tom

C4
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drama lidí, muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, tajností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví o chybách, které dûláme
a o následcích, které si za nû odná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry a lásky poukazuje právû na jejich nezbytnost
a potfiebnost v na‰ich Ïivotech.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková,
Viktor Skála, Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Tomá‰
Sagher, Robert Jícha, Martin Havelka, Tereza ·kodová
a Bohumil Vitula.

Centre v roce 1985 (v reÏii Trevora Nunna a Johna Cairda)
a na Broadwayi v roce 1987, kde byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál, hudbu, libreto etc., ale
i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallin ãi Bûlehrad. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného románu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování
v jevi‰tním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy
hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního komisafie Javerta, malé osifielé Cosetty, která najde
domov a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle komické
dvojice majitelÛ hospody Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají
za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí boufilivé doby, kdy
v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády revoluce, jíÏ se
mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové scény se stfiídají
s intimními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Petr ·tûpán nebo
Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka Janíková
nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher, Marta
Prokopová nebo Radka Coufalová, Jakub Uliãník nebo
Du‰an Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová a dal‰í.

Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
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, Jifií Mach,
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 nebo Luká‰ Janota, Michal
Isteník, Jaroslav Matûjka a dal‰í.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
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. Postihuje totiÏ v geniální metafofie odvûké
tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi tûmito
dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. 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?
Muzikál skladatele Franka Wildhorna a libretisty Leslie
Bricusseho na toto téma slavil jiÏ velké úspûchy po celém
svûtû. Strhující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné
herecké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení v na‰em
divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková
nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková nebo Hana
Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel ·karka, Ladislav
Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.

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

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO
Muzikál Chicago má v‰echno, co ãiní broadwayské produkce v˘jimeãn˘mi – aÏ pohádkov˘ pfiíbûh o slávû, ‰tûstí,
kráse, bohatství a láskách, to v‰e propojeno nesmrteln˘mi
hity doprovázen˘mi dech beroucími taneãními ãísly. Bylo
jen otázkou ãasu, kdy se toto fenomenální dílo vrátí na
na‰e jevi‰tû. Jeho ãeská premiéra se totiÏ konala právû
v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ v roce 1978, tedy tfii roky po své
americké premiéfie.
Satirick˘ muzikál, kritizující zkorumpovanou a zloãinem
a jazzem prodchnutou spoleãnost dvacát˘ch let v Chicagu
podle hry Maurine Dallas Watkinsové napsali Bob Fosse
a Fred Ebb s hudbou Johna Kandera. Hlavní postavy,
vraÏedkynû a po slávû touÏící krásky Velma Kellyová
a Roxie Hartová se setkávají v Ïenské vûznici a s pomocí
proslulého advokáta Billyho Flynna zde v‰emi (pfiedev‰ím
Ïensk˘mi) zbranûmi bojují o pfiední stránky novin
a titul „vraÏedkynû t˘dne“.
Jiskfiiv˘ humor, humorná nadsázka i mrazivá atmosféra
v muzikálu plném jazzu!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Svetlana Slováková nebo Ivana VaÀková, Radka
Coufalová nebo Ivana Skálová, Petr Gazdík nebo Du‰an
Vitázek, Milan Nûmec nebo Luká‰ Vlãek, Alena Antalová
nebo Markéta Sedláãková, Vojtûch Blahuta nebo Karel
·karka, Hana Holi‰ová nebo Mária Lalková, Eva
Jedliãková nebo Hana Kováfiíková, Lenka Janíková nebo
Veronika Kloubková, Andrea Bfiezinová nebo Johana
Gazdíková, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina a dal‰í.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg:
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry v Palais des Sports v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pfies,
pro dílo zlomovou, premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts
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v oslnění

andrea březinová
Jak to tedy u vás bylo s prvním dotekem divadla?
Já nikdy nechtûla b˘t vyloÏenû hereãka. Ráda
jsem zpívala a chodila tancovat. Na gymplu
se mi ty dûtské pfiedstavy rozpl˘valy, bavila
mne historie a dûjiny umûní. Cestu jsem vidûla tam. Úplnû ãirou náhodou jsem se dostala na prázdninové kurzy JAMU vûnované
muzikálovému herectví, které to léto vedl Ladislav Koláfi. Hroznû mû to tehdy chytlo a zaãala jsem váÏnû pfiem˘‰let o pfiihlá‰ce na
JAMU, i kdyÏ jsem Ïádnou hereckou prÛpravu do té doby nemûla. Nu a bylo to.
Láry Koláfi se stal na JAMU i va‰ím roãníkov˘m pedagogem. Jakou jste udûlala
zku‰enost s va‰ím prvním umûleck˘m vzdûláním?
Urãitû to pro mne nebyl zabit˘ ãas. Já nemûla
tolik zku‰eností jako nûktefií spoluÏáci tfieba
z konzervatofie. V‰e bylo nové a zajímavé.
Hodnû jsem se tam nauãila a moc ráda na to
období vzpomínám.

ANDREA B¤EZINOVÁ
âILI V·E JE JEDNOU POPRVÉ!
Pokud se sejdete s mladou zaãínající hereãkou, která má vlastnû je‰tû v‰echny svoje Ïivotní premiéry pfied sebou, kterou nyní ãeká
první velká role a která je‰tû nikdy nedûlala
rozhovor, téma povídání se vám vlastnû vyr˘suje zcela jasnû. S Andreou Bfiezinovou tedy
muzikálovou Divou Bárou jsme se bavili
o v‰em prvním, primárním, pfiedním, je‰tû
netestovan˘m, pÛvodním, poãáteãním nebo
jakkoliv to chcete fiíci. A rozhovor to nebyl
skuteãnû nudn˘, pfiestoÏe z nûj pÛvabná ãernooká Andrea, která je aÏ fyzick˘m prototypem Nûmcové neohroÏen˘ch hrdinek jako
Divá Bára ãi Viktorka, mûla strach. Jen
v jedné vûci se od vzpomínan˘ch literárních
hrdinek li‰í. Má strach z vody… Budeme hrát
s Andreou takovou rozhovorovou hru na v‰e
prvotní v jejím Ïivotû. Moje otázky se tedy
v˘hradnû vztahovaly vÏdy k nûjakému zaãátku v Ïivotû této dívky.
23
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Baví mne, Ïe si mÛÏu zkusit zahrát charaktery,
podle kter˘ch bych se v Ïivotû nikdy nezachovala. Vstupuju do prostfiedí a situací, které
zfiejmû v Ïivotû nikdy nepoznám. To mne na
tom baví. Zkou‰et si b˘t nûkdo jin˘. MÛÏu b˘t
hodná i zlá, temperamentní i uÈáplá.
První profesionální práce?
Bylo to na mé nynûj‰í matefiské scénû, tedy
v Mûstském divadle Brno, kde jsem nyní rok
a pÛl v angaÏmá a kde jsem je‰tû na ‰kole zaãala hrát v muzikálu Bídníci, coÏ byla má
první zku‰enost s profesionálním divadlem
vÛbec. Od té doby jsem tady a nikam jinam
bych zatím nechtûla. Jsem navíc rodilá BrÀaãka a svoje mûsto mám ráda. A v Mûstském divadle mi vyhovuje styl a zpÛsob
práce, kter˘m se jednotlivé inscenace vytváfiejí. Lidi vás tady nesort˘rují jako jinde.
Máme tady navrch skuteãnû mimofiádnû
dobré herce, od kter˘ch se uãím a je to skuteãnû to nejlep‰í, k ãemu se mohu dostat.
Pokusíme se na‰tvat va‰eho principála… Vy
netouÏíte dob˘t Prahu, koneãnû nûktefií va‰i
kolegové se etablovali také v zahraniãních
muzikálov˘ch produkcích?

Jaká byla va‰e první sráÏka s jevi‰tûm?
Hned v prvním roãníku umûlecké akademie
za mnou pfii‰la Tereza Martinková, hráli
zrovna v Martû absolventské pfiedstavení
Princezna T. a potfiebovala za sebe rychle záskok. ·lo o maliãkou roliãku sluÏky, která na
jevi‰ti spí‰e h˘bala paravány, ale bylo nutné
to nastudovat za víkend. Já jí to ochotnû slíbila, po pÛl roce na ‰kole a hned na jevi‰tû.
Byla jsem nad‰ená, zru‰ila ples v Praze a ‰prtala texty na dvû pfiedstavení. Na tom druhém
jsem si vymkla kotník a mûla dva mûsíce nohu
v sádfie. Taková byla první sráÏka s jevi‰tûm.
A pamatujete, co jste poprvé pfii pfiedvádûní
se pfied lidmi cítila?
Mûla jsem stra‰nû dobr˘ pocit. Byla jsem pfied
pfiedstavením sice nervózní, ale najednou
jsem objevila prostor, ve kterém je mi dûsnû
dobfie. Zjistila jsem, Ïe mne zajímá reakce
obecenstva a baví mne, kdyÏ se na mne dívá.
A co jste cítila, kdyÏ jste ‰la se mnou na svÛj
první rozhovor?
Já mám ráda nové vûci, takÏe jsem se tû‰ila.
Stra‰nû ráda objevuji, co jsem je‰tû nikdy
nedûlala. A to víte, Ïe jsem se i bála, jestli ob-

„Já mám ráda rock. Dobfie technicky zajeãet
a zafivat není snadné.“
stojím a nebudu fiíkat úplné kraviny. Pfiedstavovala jsem si, o ãem se budeme bavit a jestli
na to v‰e budu mít odpovûdi. Tu‰ila jsem dotazy na ‰kolu a Divou Báru, ale nakonec v Ïivotû vÏdy v‰echno mÛÏe b˘t jinak.
Pamatujete si, na ãem jste byla kdy poprvé
v divadle?
Já skuteãnû nebyla divadelní typ, tak to asi
dohromady nedám. Moji rodiãe jsou oba kartografové a nikdy mne moc do divadla nebrali. Vzpomínám si, Ïe jsme byli se ‰kolou
zfiejmû na nûjaké opefie v Janáãkovû divadle.
VÛbec se mi to nelíbilo. Smekám pfied v‰emi
operními zpûváky, i kdyÏ musím pfiiznat, Ïe
se mi tento styl zpûvu dodnes moc nelíbí.
Mohlo to b˘t v primû na gymnáziu, bylo mi
zfiejmû dvanáct a já mûla pfii tom pfiedstavení
s kámo‰kami zfiejmû zcela jiné zájmy.
Co vám dnes pfiijde nejzajímavûj‰ího na
hraní divadla ne z pozice konzumenta, ale
interpreta?

Samozfiejmû, Ïe nemÛÏu zcela vylouãit moÏnost, Ïe nûkdy v budoucnu budu chtít zkusit
hledat pfiíleÏitost i jinde, ale zatím jsem tu
spokojená. Mám svoje divadlo ráda takové,
jaké je. Vyhovují mi tady hlavnû lidi. A navíc
já tady pracovala uÏ pfii studiu, takÏe jsem vûdûla, do ãeho jdu. A také jsem chtûla ukázat,
Ïe nûco umím a není to dobré jenom na role
ve sboru. Já tady vlastnû je‰tû nemûla vût‰í
pfiíleÏitost aÏ nyní.
AÈ to není jen o divadle, jaká byla va‰e
první láska?
Já jsem se svojí první láskou dosud. Jsme oba
z Brna. Není to herec, z profese bych si asi nevybírala. Studuje ekonomiku a fiízení podniku na VUT. Jsme spolu pût let a zatím bych
nemûnila. Máme se rádi a on mne podporuje
ve v‰em, co dûlám. Îiji takové dva svûty.
Jeden v divadle, pak vÏdy po pfiedstavení
jedu pÛl hodiny do Nového Lískovce, kde na
mne ãeká Ondra a tam Ïiji svÛj normální
24
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S Ale‰em Slaninou
a Miloslavem âíÏkem
v muzikálu Divá Bára.
ReÏie Juraj Nvota
Ïivot. Je to oddûlené. Já netrávím v‰echen
voln˘ ãas jenom tady v divadle. Mám spousty
znám˘ch z jin˘ch profesí. âistí mi to hlavu
tento mÛj soukrom˘ Ïivot.
Muzikál nebo ãinohra? Co vítûzí…?
KdyÏ si musím vybrat, tak muzikál, vÏdyÈ
jsem ho studovala. Mám ráda slavné muzikály i herce a hereãky z nich. Muzikál je
velmi nároãn˘, ãlovûk v nûm musí umût
v‰echno a b˘t na ‰pici jako zpûvák, herec i taneãník. Z tûchto tfií sloÏek mám nejradûji
zpûv. Stra‰nû mne zaãal bavit pod vedením
Karla Hegnera na JAMU.
A z populární hudby a zpûvu je vám nejbliÏ‰í která její podoba?
Já mám ráda rock. Dobfie technicky zajeãet
a zafivat není snadné. Líbí se mi ta energie,
která z rocku pr˘‰tí. Ostatnû existují i rockové muzikály. Táta vyrostl na v‰ech tûch
Dire Straits, Led Zeppelin, Queen
a Jethro Tull. Tato stará dobrá muzika se mi
také moc líbí. A Freddie Mercury je nejlep‰í
zpûvák na svûtû.
A dostáváme se k otázce va‰í první hlavní
role… Co to pro vás znamenalo, kdyÏ jste se
dozvûdûla, Ïe nov˘ muzikál Divá Bára
z autorské dílny Uhde a ·tûdroÀ bude stát
právû na vás?
Bylo to pfiedev‰ím obrovské ‰tûstí, Ïe jsem
dostala pfiíleÏitost. Pak jsem mûla opravdu
strach, jestli nezklamu. Bylo to pÛl napÛl.

Jaká ve va‰em podání Divá Bára bude nebo
by b˘t mûla?
Ona je stra‰nû odváÏná a svobodná. Je silná,
konfliktní, ale také tro‰ku asociální. Ona se
prostû nehodí do doby, v níÏ Ïije. Dûlá si to, co
chce a jde proti v‰emu, co se jí nelíbí nebo povaÏuje za ‰patné. Je silnû individualistická
a jiná neÏ celé okolí. Nebojí se uhnout ze zaveden˘ch pravidel, která se ostatní bojí poru‰it.
BoÏena Nûmcová, od jejíhoÏ úmrtí uplyne
sto padesát let, byla také první velkou ãeskou spisovatelkou. âetla jste její vûci?
Samozfiejmû, Ïe znám Babiãku. Právû s Viktorkou nûkter˘m mlad˘m Divá Bára uÏ dnes
spl˘vá. âetla jsem povídku, podle níÏ nyní dûláme muzikál. Ta próza se mi líbí, i kdyÏ pfiiznávám, Ïe mám asi radûji Erbena. A znáte
to, Babiãka i povídky Nûmcové byly povinná
ãetba. KdyÏ jsem Divou Báru ãetla nyní, moc
se mi líbila jako postava. Jaká je. VÛbec si nedokáÏu pfiedstavit, jestli bych se já v reálu
takto dokázala chovat.
A je podle vás Bára hrdinka s potenciálem
oslovit souãasníky?
Ten pfiíbûh samozfiejmû mÛÏe fungovat
i dneska. Také v souãasnosti jsou pfiece lidé,
ktefií se nebojí vystoupit proti v‰em a jsou za
to pokáráni a trestáni. I dnes lecktefií jedinci
dostanou za u‰i, pfiestoÏe jsou v právu.
V muzikálech uÏ jste zpívala, ale Divá Bára
bude vá‰ první opus z autorské dílny Milan
25
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tápûní se. Pfiedstava, Ïe bych nûkam dlouze
plavala ve volné pfiírodû, mne dûsí a je mi
protivná. Dost se vlastnû vody bojím. Plakát
k inscenaci jsme fotili pod sprchou v koupelnû, já mûla posléze ve vanû zÛstat pod
vodou s otevfien˘ma oãima a bez zacpaného
nosu. Byla to pro mne hrÛza. Zvládla jsem
to… zaãínám se Divé Báfie asi podobat.
(smích). Fobii z vody uÏ nemám, ale na plavání mne moc neuÏije.
Filmová Divá Bára má navíc prvenství Ïenské nahoty v pováleãném ãeském filmu.
Slavná je koupací scéna, v níÏ paní Fialovou
musela na odpor rodiãÛ zastoupit dublérka.
Ve va‰em pfiípadû to na jevi‰ti nebude moÏné. Budete také poprvé pracovat s vlastní
nahotou?
Vy Ïertujete! To jsem vÛbec o paní Fialové
nevûdûla. KdyÏ jsem vlastní babiãce volala,
Ïe budu dûlat Divou Báru, ptala se mû, jestli
vím, Ïe byla ve filmu úplnû nahá. Já se o tom
s panem reÏisérem Nvotou bavila. Je pravda,
Ïe motiv z vody s nahotou souvisí. A Bára je
ta poslední, která by se ‰la koupat obleãená
a která by mûla s nahotou problém. Pan reÏisér je hodn˘, fieknu jen, Ïe mne k niãemu nenutí, ale také Ïe nûkolik scén s Eli‰kou se
odehrává pfiímo u splavu, kde jindy koupající
se Báru pfiekvapí Pavel. Nevím moc, jak bychom se nahotû mohli vyhnout, ale nechte se
radûji pfiekvapit.
Máte nyní nûco proti smysluplné nuditû na
jevi‰ti, kde mÛÏe slouÏit jako siln˘ znak i vyjádfiení velké emoce?
Samozfiejmû nemluvíme o hodinovém stript˘zu na jevi‰ti. Obleãená Bára pfii koupání
nedává smysl, jak uÏ jsem vysvûtlila. Samozfiejmû, Ïe se stydím. Chce to odvahu. Tfieba
Báfiinu…
VzpomeÀme je‰tû nûjaké va‰e Ïivotní prvenství. Nebudete se tfieba vdávat? Mnû by se to
dost hodilo do koncepce mého rozhovoru
o va‰ich profesních i osobních premiérách?
Zatím jsem to neplánovala. Ale kdyby Ïenich
uãinil nabídku, nevím, nevím… Svatba asi
v tomto roce nebude. Jsem ‰Èastná a spokojená, i kdyÏ trochu nervózní z blíÏící se premiéry. Ráda bych si ale poprvé v Ïivotû zajela
do Lond˘na na nûjak˘ pfiíjemn˘ muzikál.
Lubo‰ Mareãek, foto: jef Kratochvil

Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ. ¤eknete nûco na
adresu tohoto díla?
Byla jsem mile pfiekvapena, kdyÏ jsem poprvé
ãetla scénáfi. Ostatní mne aÏ lehce poÈouchle
varovali, Ïe jmenovaní pánové pí‰í muzikály
jinak neÏ jak je známe z tûch klasick˘ch hitÛ.
Vidûla jsem kdysi jejich muzikál âerven˘
a ãern˘ a ten mne moc neoslovil. Nevûdûla
jsem moc kam si ho zafiadit. Ale zatím s textem bojuju pfiedev‰ím proto, Ïe Bára není skuteãnû jako já. Musím ji modelovat. I muzika je
jiná neÏ jsem zvyklá, místy do lidova, místy
zase do jazzu ãi aÏ bigbeatové úpravy.
KdyÏ jsem vidûl va‰e fotky, bylo mi jasné, Ïe
to budete vy. Máte ale nûco vÛbec spoleãného?
Myslím, Ïe máme s Bárou urãité charakterové vlastnosti podobné, v urãit˘ch situacích
bych se zachovala stejnû jako ona. KdyÏ na
mne, nebo na nûkoho mého blízkého tfieba
nûkdo zaútoãí neprávem, jsem bojovná. Jinak
jsem ale dost nekonfliktní typ ãlovûka, nevyvolávám hádky. Bára na to ka‰le. Je odváÏnûj‰í neÏ já a já se to podle ní uãím.
Vidûla jste první filmovou Divou Báru?
Samozfiejmû ten film s Vlastou Fialovou
znám a stra‰nû se mi líbí. Opravdu se mi líbilo
nejen jak vypadala, ale hlavnû její zpÛsob
hraní. Ten film mi pfii‰el moc mil˘ a nádhernû
udûlan˘.
Vlasta Fialová dûlala v mládí v Zábrdovicích skoky do vody. Divá Bára vodu také
miluje… Jste v tom jako tyto va‰e pfiedchÛdkynû?
Já vodu nesná‰ím, pfiiznávám. Nenávidím poS Ale‰em Slaninou
na zku‰ebnû ã.3
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Hospodáfiská komora âR v pondûlí 12. bfiezna v Obecním domû v Praze poprvé ocenila
„¤ádem Vavfiínu“ 26 osobností, které v˘znamnû pfiispívají k obecnému bohatství a úrovni
lidské spoleãnosti. Jednotlivé kandidáty navrhovali nejen sloÏky komory a podnikatelé
z celé âR, ale i obãané pomocí internetu. „Jde o urãité zv˘raznûní osobností, které zohledÀuje napfiíklad celoÏivotní dílo, nebo jejich skuteãnû mimofiádné zásluhy,“ fiekl prezident
HK Petr KuÏel. Zlat˘ ¤ád Vavfiínu si z Obecního domu odnesl fieditel Mûstského divadla
Brno Stanislav Mo‰a.
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stavu kurtizány Mariozy, která podtrhuje Ïensk˘ element na jevi‰ti. Hudbu Denisse Martina jsem jiÏ znal z nûmecké nahrávky
PapeÏky. Je líbivá, typicky muzikálová, Ïánrovû nejãastûji osciluje na hranici popu
a rocku, se skvûl˘mi vypjat˘mi muÏsk˘mi
duety (Anastasius s otcem nebo Gerold
s Anastasiem), které sv˘m efektem nûkdy aÏ
zastiÀují hudební ãísla titulní hrdinky.
Stanislav Mo‰a, kter˘ uÏ se stejn˘m inscenátorsk˘m t˘mem reÏíroval loni PapeÏku ve
zmínûné Fuldû, tentokrát své pojetí plnû podfiídil poutavému pfiíbûhu dávné legendy, zinscenované v moderním hávu. Ve spolupráci
s velmi kreativní mladou choreografkou francouzského pÛvodu Juliou Poulet vytvofiil podívanou, bûhem níÏ se ani pfii tfiíhodinové
délce pfiedstavení divák nemá ‰anci nudit.
Silnû emotivní v˘stupy Jany, jejího cholerického otce ãi romantické sekvence markrabûte Gerolda stfiídají v neutuchajícím tempu
aÏ tragikomické scény ambicióznû urputného
Anastasia ãi vychytralé Mariozy, které ve
správn˘ okamÏik vÏdy tlumí dobfie vystavûná
figura laskavého uãence Aeskulapia. Zmínûná Julia Poulet pfiiná‰í na na‰i scénu svûÏí
choreografick˘ vítr, kdyÏ zcela tradiãní taneãní scény prokládá prvky street dance
a dal‰ích moderních smûrÛ.
Kost˘mní v˘tvarnice Andrea Kuãerová, ãastá
Mo‰ova spolupracovnice, se i pfii vyuÏití

naPsali o nás
BRNùNSKÁ PAPEÎKA –
DOST DOBR¯ MUZIKÁL
V sobotu 4. února zaznûl na Hudební scénû
Mûstského divadla v Brnû v ãeské premiéfie
nov˘ nûmeck˘ muzikál PapeÏka, kter˘ mûl
(rovnûÏ v reÏii Stanislava Mo‰i) svûtovou premiéru teprve loni v létû v nûmecké Fuldû.
Jeho hlavním autorem je skladatel a textafi
Dennis Martin, kter˘ uÏ je podepsán pod historick˘mi muzikály Bonifatius a Elisabeth –
Legenda svûtice. S ním na díle spolupracoval
dramaturg a libretista Christoph Jilo.
PapeÏka by se samozfiejmû nezrodila v hudební podobû bez americké spisovatelky
Donny W. Crossové, autorky stejnojmenného
bestseleru.
Nûmecké muzikály si razí cestu na ãeskou
scénu pomûrnû tûÏko. Krom brnûnského
Mûstského divadla se jim ostatní dramaturgové nepochopitelnû vyh˘bají, takÏe napfiíklad z celé plejády titulÛ svûtovû uznávaného
libretisty Michaela Kunzeho zatím v âechách
zaznûl pouze Mozart!, rovnûÏ na Hudební
scénû v Brnû. Následovala Kráska a zvífie
Martina Doepkeho a právû odpremiérovaná
PapeÏka. Ta patfií do kategorie v˘pravn˘ch
historick˘ch muzikálÛ s dobfie vystavûn˘m
pfiíbûhem, kter˘ je postaven˘ na fabulaci
dávné legendy, která v‰ak stejnû dobfie mohla
b˘t skuteãností. My‰lenkovû navazuje na
velmi populární téma „siln˘ch Ïen“, které
v muzikálovém Ïánru prezentuje napfiíklad
Evita, Kleopatra nebo Johanka z Arku, náboÏensk˘m pfiesahem i jeho zpracováním pak
trochu pfiipomíná slovenského Franti‰ka
z Assisi. Velkou devízou PapeÏky je obratné
fiemeslné zpracování, které nov˘m dílÛm
praÏské muzikálové scény ãasto chybí – ponûkud temn˘ pfiíbûh z dávného stfiedovûku je
umnû protkán fiadou komediálních v˘stupÛ,
pfii kter˘ch se autorÛm podafiilo vyhnout
jindy ãasto vidûné trapnosti, podobnû dûj oÏivují efektní sborové a taneãní scény. Málokdy
se mlad˘m autorÛm podafií na základû lákavého, ale tro‰ku banálního pfiíbûhu vytvofiit
tak divadelnû plnohodnotné dílo. Podobnû
„li‰ácky“ pak autofii do libreta zafiadili po28
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hlédnutelnû uplatnili Ivana VaÀková (Janina
matka), Lenka Janíková (Geroldova manÏelka Richild), Jan Mazák (papeÏ Sergius),
Milan Nûmec (opat Rabanus) nebo uhranãivá Tereza Martinková jako kurtizána Marioza, jeÏ vlastnû ovládá intrikami cel˘ ¤ím.
Titulní postava Jany, prosté inteligentní
dívky, posléze uãenkynû, léãitelky a nakonec
papeÏky, nebo vlastnû papeÏe Jana Anglicuse, jako by byla psána pfiímo na tûlo její
premiérové pfiedstavitelky Hany Holi‰ové
(alternuje Svetlana Slováková). Ta zde pfiedvedla ‰irok˘ hereck˘ rejstfiík od polohy t˘rané dívky (v úloze dítûte ji dublovala
neménû v˘razná Karolína Bure‰ová) pfies figury zvídavé Ïaãky, milující Ïeny, spravedlivé
a nesmlouvavé papeÏky aÏ po závûreãnou katarzi nenaplnûného matefiství. Obdivuhodn˘
v˘kon, kdy pfiirozené herectví doplÀuje pfiíkladné cítûní pûvecké. âímÏ se vlastnû oklikou dostáváme k hudbû Denisse Martina,
kterou barvitû interpretoval pfii témûfi dokonalém nazvuãení orchestr MdB fiízen˘
Danem Kalouskem (alt. Ondfiej Tajovsk˘),
rytmicky i dynamicky pfiesné instrumentální
tûleso, v muzikálovém Ïánru jedno z nejlep‰ích u nás.
Dva dny po premiéfie PapeÏky jsem shodou
okolností nav‰tívil v jiném mûstû a jiném divadle obskurní inscenaci Mozartova Dona
Giovanniho. ReÏijnû exhibicionistickou, rádoby moderní, nakonec smû‰nû trapnou…
Nemohla mne nenapadnout my‰lenka, zda
není lep‰í napsat dílo zcela nové, touÏí-li inscenátofii mûnit dobové reálie i charaktery
postav. PapeÏka Mûstskému divadlu Brno
vy‰la, takÏe se mÛÏe pochlubit dal‰ím „dost
dobr˘m muzikálem”.
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 8.2.2012

mnoha souãasn˘ch materiálÛ drÏela dobov˘ch reálií a oblékla nejen sólisty, ale i poãetnou company velmi slu‰ivû, s respektem
k historickému námûtu a dobû dûje. ZároveÀ
dokázala obdivuhodnû v˘tvarnû odli‰it spoleãenské postavení hlavních hrdinÛ této
show. Scéna k PapeÏce je dal‰ím skvûl˘m poãinem Christopha Weyerse na brnûnské
scénû, kter˘m pfiímo navazuje na imaginativní a neotfielé zpracování Les Misérables.
Iluze skromn˘ch stfiedovûk˘ch pfiíbytkÛ, klá‰terní ‰koly nebo okázal˘ch papeÏsk˘ch i císafisk˘ch sálÛ je v jeho ztvárnûní ohromující
a práce se svûtlem pfiíkladná (zde nemohu
nezmínit pfiínos svûtelného designera Davida
Kachlífie).
PapeÏka je formátovû velk˘m muzikálem,
kter˘ mÛÏe zvládnout jen technicky dobfie
pfiipraven˘ soubor. Sólistické obsazení je tentokrát mimofiádnû zdafiilé, a pfiitom nûkteré
úãinkující mÛÏeme vidût v protiúkolech,
které je dosud nepotkaly. To platí zejména
o Stanovi Slovákovi, kter˘ zde ztvárÀuje
zlého tyrana, zatrpklého a cholerického otce
Jany, jehoÏ nakonec k úlevû divákÛ trefí
v druhé polovinû pfiedstavení ‰lak. Obvykl˘
pfiedstavitel kladn˘ch hrdinÛ (a vynikající
Franti‰ek z Assisi v inscenaci bratislavské
Nové scény) nejen nahání hrÛzu v nûkolikeré
obmûnû písnû Prokletá, ale zároveÀ zdafiile
ilustruje svoji nezvladatelnou lítost nad pohansk˘m pÛvodem Janiny matky a zklamáním, Ïe Jana, nechtûná dcera, sv˘mi
schopnostmi zastiÀuje svého bratra. Úpornost, s níÏ Janu stíhá, mnohdy pfiipomíná Javerta z BídníkÛ. Podobnû se v úloze
ambiciózního intrikána Anastasia, jemuÏ je
navÏdy odepfieno stát se papeÏem, vyÏívá doslova skvûl˘ Ale‰ Slanina, kter˘ tak navazuje
na ohromující úspûch v titulní roli muzikálu
Mozart!. Nejãastûj‰ího jevi‰tního partnera
mu dûlá jeho otec Arsenius v pfiesvûdãivém
ztvárnûní Igora Ondfiíãka, dal‰ího z romantick˘ch hrdinÛ zafiazuje do rejstfiíku skvûle
zpívající Petr Gazdík (pÛvodnû Janin
ochránce, posléze její milenec, markrabû Gerold). Láry Koláfi mne v roli ‰lechetného Aeskulapia pfiipomnûl Ïivotní moudrost Zorby,
kterého v minulosti zahrál zcela neopakovateln˘m zpÛsobem. V dal‰ích rolích se nepfie-

PAPEÎKA – MUZIKÁL O TAJEMNÉ
LEGENDù V PODÁNÍ MùSTSKÉHO
DIVADLA BRNO
Siln˘ pfiíbûh, silné emoce...
Inscenace PapeÏka uvádí diváka do temného
stfiedovûku – do období válek, intrik, bojÛ
o moc a dogmat. Téma nabízí muzikál PapeÏka lákavé – tajupln˘ pfiíbûh, kter˘ se zab˘vá pozoruhodnou Ïenou, která pronikla na
29
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svou dobu do nejvy‰‰ích církevních kruhÛ. To
samo o sobû zaruãuje diváck˘ úspûch.
Scéna se ãasto mûní, otoãné jevi‰tû se rychle
stfiídá a dobfie koresponduje s dan˘m prostfiedím. V˘borné kost˘my Andrey Kuãerové,
které oslnily pfii nûmecké premiéfie, vhodnû
doplÀují i ãeskou podobu. Jímavé melodie,
zvlá‰tû v sólov˘ch partech, jsou silnou stránkou pfiedstavení. Oproti nûmecké verzi herce
navíc doprovází Ïiv˘ orchestr, coÏ dodává
scénû vût‰í náboj. Celkovû PapeÏka pÛsobí
sebejistû, zdravû a i pfies pomûrnû dlouhou
délku inscenace se divák nenudí.
Herci stojí na emocích a v˘borném zpûvu
Z hercÛ je samozfiejmû nejvût‰í váha poloÏena na pfiedstavitelku papeÏky Jany – Hanu
Holi‰ovou. Její PapeÏka je takfika bezchybná
ve sv˘ch pochybách i vzestupech, ve zpûvu
nezklame v Ïádné poloze, zvlá‰tû v písni TouÏím je nejvût‰í potenciál. Její láska, markrabû
Gerold (Petr Gazdík) rozhodnû nezklame po
pûvecké ani herecké stránce.
Zaujme Ale‰ Slanina jako proradn˘ intrikán
Anastasius. Jeho hravé vykreslení zlosyna
Anastasia si divák uÏije pln˘mi dou‰ky. Kurtizána Marioza v podání Terezy Martinkové
zase pfiedvede neobyãejn˘ ‰arm i pûveckohereck˘ um. Za zmínku stojí i dût‰tí herci,
hlavnû Jana – dítû je v podání Karolíny Bure‰ové zcela pfiirozená a s úÏasnou nenuceností komunikuje s „dospûl˘mi“ herci.
Zajímavosti o papeÏce Janû
Premiéry muzikálu PapeÏka se osobnû
zúãastnila autorka knihy PapeÏka Jana –
Donna W. Crossová i autor nûmecké verze
muzikálu Dennis Martin.
Muzikál PapeÏka nabízí neotfiel˘ pfiíbûh,
kter˘ je unikátní tím, Ïe se na ãesk˘ch divadelních prknech objevuje zcela poprvé. KdyÏ
k tomu pfiiãteme siln˘ poutav˘ pfiíbûh pln˘
romantiky a intrik, kter˘ navíc do dne‰ní
doby nebyl objasnûn, v kombinaci s v˘born˘mi hereck˘mi a pûveck˘mi v˘kony, stojí za
to zaÏít atmosféru stfiedovûku na vlastní
kÛÏi...
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.cz, 7.2.2012

Shakespeara Zkrocení zlé Ïeny vzkfiísili novû
na jevi‰ti Mûstského divadla Brno. T˘m veden˘ reÏisérem Stanem Slovákem v‰ak spí‰
neÏ pokus o novou interpretaci klasiky nabídl
artistní pohybovou ta‰kafiici, které dominoval
voln˘ sled ãísel a lidov˘ humor, ãasto i hrub‰ího stylu.
TvÛrci vyuÏili moderního pfiekladu Jifiího
Joska a vy‰li z principÛ commedie delºarte.
Inscenace tak dává nejvíce vyniknout dovednostem hercÛ, ktefií nezfiídka pfiedvádûjí krkolomné kousky aÏ na samé hranici
pohybové akrobacie (za v‰echny jmenujme
alespoÀ kotoul se dvûma holemi Tomá‰e Saghera). Nevyh˘bají se ani komunikaci s diváky
a pfiedev‰ím ty v prvních fiadách aktivnû zapojují do dûje. V˘chozím inscenaãním klíãem
Slovákovy interpretace se stal ãasto opomíjen˘ prolog Shakespearovy komedie, kter˘
zobrazuje pfiíjezd koãovné herecké skupiny
do Padovy. Díky principu „divadla na divadle“ se tak teprve pfied zraky publika stávají z civilnû obleãen˘ch italsk˘ch mû‰ÈanÛ
herci, ktefií se postupnû zabydlují ve sv˘ch rolích.
Radka Coufalová s Martinem Havelkou
pfiedvádûjí nároãné fyzické souboje s velk˘m
zápalem, jejich spoleãné v˘stupy nepostrádají
drajv ani vzájemné jiskfiení. K uvolnûné
atmosféfie inscenace pfiispívá i hudební doprovod Karla Cóna, koncentraci na herce
zase v˘bornû napomáhá jednoduchá, a pfiitom víc neÏ efektní scéna Jaroslava Milfajta.
Tu tvofií pouze jednobarevné závûsy po obvodu jevi‰tû, ãímÏ umoÏÀují v˘raznû pracovat
s prázdn˘m prostorem a odkazují tak
k dobám alÏbûtinského divadla. V˘tvarnice
Andrea Kuãerová mohla pfii vytváfiení kost˘mÛ tentokrát aÏ nezvykle zapojit svoji fantazii. V˘sledkem je nápadit˘ mix v‰emoÏn˘ch
módních stylÛ, kter˘ tûÏí z kompilace historizujících moderních prvkÛ.
Brnûnské nastudování Zkrocení zlé Ïeny stojí
hlavnû na hravosti, Ïivelnosti a pohybov˘ch
dovednostech hercÛ.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 14.2.2012
KDYÎ SE LÁSKA
A âEST OCITNOU NA KORIDù
V˘tvarné fie‰ení v podobû arény pro b˘ãí zá-

MINIRECENZE ROVNOSTI
Snad nejvíce zlidovûlou komedii Williama
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pasy urãilo nejen vizuální podobu nové inscenace Cid, kterou reÏisér Roman Polák pfiipravil v Mûstském divadle Brno. Na zdej‰í
âinoherní scénu se tak dostala ve svûtû proslulá tragikomedie francouzského dramatika
Pierra Corneille, kterou od obrozeneck˘ch
dob objevilo ãeské divadlo pouze osmkrát.
S vá‰ní, city a povinností se v Polákovû inscenaci nakládá stejnû horeãnatû jako na koridû.
Chvílemi vítûzí toreador, jindy má pfievahu
b˘k, ale jde o to zvífie u‰tvat a vidût krev.
Podobnû v tomto klasicistním kousku: Don
Rodrigo alias Cid zabije své milé Jiménû
otce. Zlomená dcera Ïádá po králi spravedlnost a hlavu Rodriga, kter˘ se ale mezitím
stihl proslavit jako národní hrdina v boji
s Maury. Zásluhy mají pfieváÏit nûkdej‰í
vraÏdu, která byla ov‰em ãestn˘m fie‰ením
rodinného sporu. Jiména svého reka stále miluje, ale stále také musí Ïádat jeho smrt...
Hrát toto drama dnes vyÏaduje nejen dramaturgickou odvahu, protoÏe termíny jako rodinná ãest, právo, zákon a rodová hrdost jsou
za‰lapány v prach a neústupní hrdinové doÏadující se jich nám pfiijdou patetiãtí. DluÏno
v‰ak fiíci, Ïe Cid je krásná hra v krásném pfiekladu Vladimíra Mike‰e.
Cid má trochu za‰modrchan˘, ale mistrnû napsan˘ pfiíbûh, v nûmÏ lidé skuteãnû stojí za
sv˘mi milostn˘mi city se stejnou rozhodností
jako za obhajobou tradice a cti. Tady se pro-

stû hovofií vzne‰enû o vzne‰en˘ch vûcech.
Ve v˘sledném dojmu nyní vyhrává na celé
ãáfie dámská ‰atna vyjma Luká‰e Janoty,
kter˘ dokáÏe pfiesvûdãivû traktovat své
okouzlení Jiménou. Evelína Kachlífiová
v hlavní roli staví pfied publikum rozhodnou
dívku a dokáÏe pfiesvûdãivû krouÏit ambivalentní zápas mezi svou velkou láskou a vnitfiní
logikou a fiádem, pro kter˘ chce milencovu
hlavu. Zajímavou studii urozené Ïeny, která
musí svoje okouzlení Cidem skr˘vat, zase
nabídla Pavla Vitázková jako kastilská infantka. Obû hereãky umí pracovat se siln˘mi
emocemi, které rozlévají po jevi‰ti s uvûfiitelnou a úãinnou mírou.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 24.2.2012
CID – CORNEILLÒV
P¤ÍBùH Z âASÒ RECONQUISTY
Roman Polák stvofiil dal‰í v˘razovû jedineãnou inscenaci, tentokrát v Mûstském divadle
Brno
Pro Francouze je Pierre Corneille (1606–
1684) dramatikem velk˘m jako pro Angliãany Shakespeare. U nás ho národní
obrození opomenulo a uÏ jsme to zpoÏdûní
nikdy nedohnali. Je proto dobré, kdyÏ se
z mnoÏiny jeho her ãas od ãasu objeví aspoÀ
nejznámûj‰í – Cid.
V pfiekladu Vladimíra Mike‰e ho s citem pro
vykroãení z mantinelÛ barokního divadla nastudoval v Mûstském divadle Brno Slovák
Roman Polák. Z mnoÏiny jeho inscenací zaujali v posledních letech Ivanov Slovenského
komorního divadla Martin nebo Anna Karenina Slovenského národního divadla.
Inscenace Cida v MdB má vyhranûn˘ styl.
Zaujme scéna Pavla Boráka fie‰ená jako
aréna pro b˘ãí zápasy. Jako ‰íjí zraÀovaného
zvífiete jí projíÏdí toreadorova kopí. Také kost˘my Petra âaneckého jsou inspirovány pikadory a matadory maursko-‰panûlské koridy.
Dominantní rudá a bílá s ãern˘mi – nebo zlat˘mi královsk˘mi prvky.
Láska dûtí rodÛ z královy druÏiny, uráÏka
otce, synova pomsta ve jménu otcovy cti, dovolávání se práva dcery v souboji zabitého
otce, zrození Cida z ne‰Èastné lásky k Jiménû
a po vraÏdû jejího zploditele smrt vz˘vajícího
Dona Rodriga.
31
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Porce vá‰nivosti
Stylotvorn˘m prvkem je i taneãní La banda
torera (choreografie Hana Kratochvilová)
jen naznaãující flamenco ãi paso doble.
Udává tón i pfiepjat˘m hereck˘m v˘konÛm.
Vût‰í vá‰nivostí disponují Evelína Kachlífiová
(Jiména) a Pavla Vitázková (kastilská infantka Urraca), která ji v sobû musí krotit.
Jsou jí obdafieny i vychovatelky Elvíra a Leonora, Miroslava Koláfiová a Irena Konvalinová.
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 14.2.2012
JAZZ SIDE STORY – WESTKA,
JAK JI NEZNÁTE
Pfied témûfi ‰esti lety se na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno poprvé objevilo
pfiedstavení s názvem Jazz Side Story. Podobnost titulu není ãistû náhodná. Jedná se
o koncertní provedení slavnûj‰í pfiedlohy.
Zkrátka Westka, jak ji neznáte. Jak ji zná
vlastnû málokdo. Symfonick˘ jazzov˘ orchestr, neuvûfiitelnû energické pûvecké v˘kony a aÏ pohádkové baletní ztvárnûní
ústfiedního milostného pfiíbûhu Tonyho
a Marie. Nutno podotknout, Ïe jde o opravdu
ojedinûl˘ záÏitek, kter˘ se na ãesk˘ch jevi‰tích jen tak nevidí. Orchestr Mûstského divadla Brno ve spojení s Jazz Side Bandem
vytváfií ohromné tûleso, které nejen svou rozlohou, ale i energií a vá‰ní v hudbû, kterou
pfiená‰í na diváky, dává pfiedstavení prostû
nûco navíc, neÏ je u bûÏn˘ch inscenací zvykem. Aãkoliv tohle bezmála ‰edesátiãlenné
hudební seskupení zabírá témûfi celé jevi‰tû,
rozhodnû neubírá na prostoru ostatním umûlcÛm. Sóloví zpûváci i vokalisti stojí takfika
v jedné fiadû pfied orchestrem, k pohybu moc
Ïivotního prostoru nemají, ale s hlasem dokáÏou kouzlit tak, jak snad je‰tû nikdy. Chvílemi ãlovûk pfiestává vûfiit, Ïe ta drobná
sleãna, která to rozbalí tak, Ïe ve chvíli kdy
zpívá nepatfií místo na slunci nikomu jinému,
je právû ona nevinná krásná Snûhurka Radka
Coufalová, jíÏ milují nejen malé dûti, ale i jejich rodiãe. Tam naivní dívenka, tady jednoznaãná hvûzda pfiedstavení – a to po v‰ech
stránkách. To platí i o dal‰ích zpûvácích – komick˘ Du‰an Vitázek v písni I Feel Pretty
(v pÛvodní verzi ji zpíval Roman Vojtek) nenechal jedinou bránici v klidu. Tomuhle vy-

stoupení nechybûla nejen pûvecká kvalita, ale
ani vtip. Stejnû tak svérázná úprava písnû Officer Krupke v podání tria Alan Novotn˘,
Jakub Uliãník a Luká‰ Kantor publikum
doslova dostala do varu. A kdyÏ se k tomu
pfiipoãítá Amerika Ivany VaÀkové, Hany Holi‰ové a Radky Coufalové, máme tady show
roku. A na ãeské pomûry moÏná i show desetiletí!
Bernsteinova hudba je geniální vÏdy a spojení s mnoha rÛzn˘mi styly jako soulem, jazzem, swingem, ale i hip hopem v interpretaci
jazzového orchestru její genialitu je‰tû podtrhne. Nicménû nejedná se jen o obyãejné
koncertní provedení slavného muzikálu. Na
vyv˘‰eném jevi‰ti nad orchestrem se za poloprÛsvitn˘m plátnem, na které jsou ãas od
ãasu promítány dotáãky ãi americké symboly,
jako je tfieba Socha Svobody, odehrává kompletní pfiíbûh West Side Story v podání baletu
MdB v choreografii Pavly Macháãkové.
V hlavních rolích se divákÛm pfiedstaví
Aneta Majerová jako Maria a Michal Matûj
jako Tony. Je neuvûfiitelné sledovat, jak dokonale jsou v‰ichni sehraní, jak se spousta
vûcí dá fiíct úplnû jednodu‰e. Beze slov. Jen
pomocí gest a hudby. KdyÏ na konci Tony
umírá, jedno oko nezÛstane suché. ReÏisérovi Petru Gazdíkovi se podafiilo vytvo32
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Elizabeth (2007) a jako poslední jsem vytvofiil
hudbu k literární pfiedloze PapeÏka, kterou
napsala americká spisovatelka Donna Woolfolk Crossová. Scénickou inscenaci poslednû
jmenovaného titulu reÏíroval v Nûmecku jiÏ
úspû‰nû zaveden˘ brnûnsk˘ divadelník Stanislav Mo‰a. Svûtová premiéra se pod jeho
vedením konala 3. ãervna 2011 v Zámeckém
divadle ve stfiedonûmeckém mûstû Fulda
v nûmecko-‰v˘carském obsazení.
Jak jste spokojen s touto spoluprací?
Muzikál PapeÏka má v Nûmecku za sebou jiÏ
116 repríz, coÏ je dobr˘ v˘sledek. Tento muzikál je nûco jiného neÏ divadlo. Jde o pfiíbûh
dlouhodobû se t˘kající kaÏdého diváka. Pfiitom musím vyzdvihnout práci brnûnsk˘ch
hercÛ i ‰estadvacetiãlenného brnûnského Ïivého orchestru. Ve Fuldû pro nûj ov‰em nemáme dostateãn˘ prostor, takÏe tamní
publikum zfiejmû usly‰í v tomto muzikálu nahrávku brnûnského orchestru.
Jak jste vnímal spolupráci nûmeck˘ch
umûlcÛ s jejich ãesk˘mi kolegy?
Je v˘borná a moc si jí cením. Uvidíme, co
v tomto ohledu je‰tû pfiinese budoucnost.
Plánujete i dal‰í projekt?
Pracujeme na nové jevi‰tní inscenaci, jejíÏ
premiéra se ve Fuldû uskuteãní letos
1. ãervna. Námût bude opût historick˘ –
jedná se o pfiíbûh o nûmeckém králi Friedrichu Velikém. Samozfiejmû by mne velmi potû‰ilo, kdyby to bylo vhodné také pro
brnûnské publikum. Je totiÏ velmi obtíÏné

fiit komplexní hudebnû-taneãnû-dramatické
dílo, které pfiiná‰í v‰e, co pfiinést má. Na
jedné stranû romantick˘ pfiíbûh a pohádkové
baletní ztvárnûní, na stranû druhé neuvûfiitelnû energická a nespoutaná ãísla zpûvákÛ.
A o tom vlastnû asi celé to pfiedstavení je.
O energii, kterou pár jednotliv˘ch lidí na jevi‰ti pfiedá osmisethlavému davu. A samozfiejmû také o hudbû. O Bernsteinovû hudbû,
která h˘be svûtem. BohuÏel se Jazz Side
Story hrála teì v Brnû pouze ve tfiech limitovan˘ch pfiedstaveních. Nezb˘vá neÏ doufat,
Ïe se vrátí zpût dfiíve, neÏ za dal‰ích pût let…
Vladimíra Holi‰ová,
www.musical-opereta.cz, 5.3.2012
TEMATICKY SILN¯ P¤ÍBùH
V NOVÉ JEVI·TNÍ PODOBù
Mlad˘ nûmeck˘ skladatel a textafi Dennis
Martin je autorem hudby k muzikálu PapeÏka, kter˘ nedávno v ãeské premiéfie
uvedlo Mûstské divadlo v Brnû. Pfii této pfiíleÏitosti jsme tvÛrce poÏádali o krátk˘ rozhovor.
Muzikál PapeÏka je pokraãováním va‰ich
pfiedchozích tvÛrãích úspûchÛ. Mohl byste se
alespoÀ o nûkter˘ch zmínit?
Od roku 1994 jsem pÛsobil jako profesionální
studiov˘ a jevi‰tní hudebník a zpûvák, po
roce 2000 jsem se stal hudebním producentem „na volné noze“, navíc je‰tû s pfiidruÏen˘m nahrávacím studiem. Zatím jsem
autorem tfií muzikálÛ – Bonifantius (2004),
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17. dubna v 19.30 hodin

hraJeme na činoherní scéně
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Andrew Bovell

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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téma, které zajímá lidi napfiíã kontinenty.
Ov‰em zatím nevím, zda by se chystalo nové
ãeské vydání, nikdo mi o tom nic nefiekl.
Jste také autorkou dvou nauãn˘ch knih
a spoluautorkou dal‰ích titulÛ. Jak se tyto
knihy váÏí právû na PapeÏku?
Moje dfiívûj‰í kniÏní práce se s tématem PapeÏky, která je nyní v muzikálové podobû
kromû Nûmecka uvádûna i v Brnû, tematicky
nijak nepojí. Jako reklamní agentka na zv˘‰ení prodeje toaletního papíru jsem tehdy
coby hlavní téma pfiedchozích knih vnímala
skuteãnost, jak slovo dokáÏe ãlovûka zmanipulovat, tedy aby jednal tak, jak chce autor
slova. Platí to v reklamû, politice i jinde. Tyto
knihy mûly jen limitovan˘ poãet v˘tiskÛ.
K tématu PapeÏky mû navedla dcera. Od
knih o zpÛsobu manipulace s lidmi prostfiednictvím slov mû nasmûrovala k tomu, co mû
zajímá. Udûlala jsem tedy velk˘ obrat ke stfiedovûké církevní tematice o údajné papeÏce
Janû. Je to mimofiádnû inteligentní dívka,
prahnoucí po vûdûní a vzdûlání, jeÏ bylo
tehdy Ïenám zapovûzeno.
Církevní kruhy ov‰em dráÏdí nepfiíjemné
tvrzení mnoha kronikáfiÛ, Ïe dívka vystudovala v muÏsk˘ch ‰atech v klá‰tefie, pak léãila
papeÏe a nakonec fiímsk˘ lid Janu za papeÏe
jménem Jan Anglicus zvolil. Skuteãnost se
projevila aÏ pfii porodu ãi potratu, pfii nûmÏ
Jana zemfiela. Myslíte, Ïe to tak skuteãnû
bylo?
Zprvu jsem si myslela, Ïe je to pouhá legenda. Srovnávala jsem ji s legendou o králi Artu‰ovi. Proto jsem chtûla pûknou legendu
pûknû popsat. Av‰ak postupem ãasu, kdyÏ
jsem námût zkoumala hloubûji, objevila jsem
desítky záznamÛ ãi zmínek o papeÏce Janû
v kronikách ãi jin˘ch dokumentech. Tak jsem
dospûla k názoru, Ïe ‰lo o skuteãnou historickou postavu. Podle záznamÛ se o tom zmiÀuje i mistr Jan Hus v Kostnici a byl i za to
upálen. Samozfiejmû, existují dva názorové
tábory – jeden zastává verzi legendy, druh˘ se
naopak domnívá, Ïe tato osoba skuteãnû Ïila.
Druh˘ postoj podporují okolnosti, jako je
napfi. zavedení povûstné papeÏské Ïidle, jeÏ
mûla ve svém sedátku velk˘ otvor. Tím se
mûlo zji‰Èovat, zda osoba zvolená na papeÏsk˘ stolec je, ãi není Ïena.

srovnávat reakci lidí na pfiíbûh v Nûmecku
a v ãeském prostfiedí. V nûmecky mluvících
zemích je totiÏ námût muzikálu velmi znám˘,
proto tam má velk˘ úspûch. Vûfiím v‰ak, Ïe
se bude líbit i v Brnû. Ov‰em úspûch pfiedem
nelze jednoznaãnû pfiedvídat. Samotn˘ literární pfiíbûh americké spisovatelky Donny
Woolfolk Crossové povaÏuji za velmi dobr˘.
JestliÏe si i v Brnû získá stálou pfiízeÀ stejnû
jako v Nûmecku, bude to úÏasné. Na sobotní
velmi zdafiilé ãeské premiéfie mûla PapeÏka
více neÏ ãtvrthodinové ovace.
Jak probíhala spolupráce nûmecké produkce
s brnûnsk˘mi inscenátory pfii zhotovování
dekorací, kost˘mÛ a rekvizit?
Scéna a kost˘my v nûmecké Fuldû, kde se
loni uskuteãnila svûtová premiéra, a nyní
v Brnû jsou identické. Obû divadla do nich investovala stejnou finanãní ãástku. Kulisy se
ov‰em vytváfiely v âeské republice. V bfieznu
se pfiestûhují nazpût do Fuldy, aby se na podzim znovu vrátily opût do Brna.
Václav Îalud, Haló noviny, 25.2.2012
DONNA W. CROSSOVÁ:
LÁKÁ MNE OSUD M¯CH âESK¯CH
P¤EDKÒ
Román PapeÏka Jana vydala americká spisovatelka Donna Woolfolk Crossová roku 1996.
Záhy se stal svûtov˘m kniÏním bestsellerem.
PfieloÏen byl do dvaatfiiceti jazykÛ vãetnû ãe‰tiny. Na filmová plátna tento citovû pojat˘
kniÏní pfiíbûh o stfiedovûké legendární Ïenû
vstoupil poprvé roku 1972, podruhé v roce
2009. Autorka nyní do zemû sv˘ch prapfiedkÛ
zavítala u pfiíleÏitosti ãeské premiéry muzikálu PapeÏka na scénû Mûstského divadla
v Brnû. Pfii této pfiíleÏitosti nám poskytla pÛvodní rozhovor.
Pr˘ máte pfiedky z âech…
MÛj dûdeãek se narodil roku 1888 nûkde
v âechách, jako patnáctilet˘ pfiijel roku 1903
do Ameriky a získal tamní obãanství. Mnoho
v‰ak o nûm nevím, i kdyÏ by mne jeho Ïivotní
osud velmi zajímal. ·koda, Ïe neuãil své potomky také ãesky. Zatím jsem nemûla ãas
v tom hloubûji pátrat.
Vá‰ román o papeÏce Janû vy‰el i ãesky…
Ano, v ãe‰tinû vy‰el v roce 1998 nebo 1999.
Dûkuji v‰em, ktefií ho ãetli. Myslím, Ïe je to
36
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Nejpopulárnější herec sezony

František Vodseďálek: MOJŽÍŠ
M. Doepke, E. Schlimbach, G. Stevens, Ch. Bieniek,
H. Holzbecher, A. Friedrichs: KRÁSKA A ZVÍŘE
Andrew Bovell: VÝKŘIKY DO TMY
Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Donna W. Cross, Dennis Martin: PAPEŽKA
Pierre Corneille: CID

Nejpopulárnější inscenace sezony (zaškrtněte)

2011/2012

STÁLE STRHUJÍCÍ SOUBOJ DOBRA A ZLA
V pfiíbûhu, odehrávajícím se v Lond˘nû koncem 19. století, ambiciózní
lékafi Henry Jekyll pfiichází s my‰lenkou oddûlit v ãlovûku substance dobra
a zla, aby zbavil lidstvo utrpení. Dûjová linie obsahuje i substanci filozofickou.
Mûstské divadlo Brno je jednou z nemnoha evropsk˘ch scén, jeÏ v krátkém
ãase nastudovaly na srovnatelné úrovni i s proslaven˘mi svûtov˘mi muzikálov˘mi centry vût‰inu ze stûÏejního repertoáru. Po bok stále vyprodan˘ch
titulÛ se nyní ãestnû zafiazuje také slavn˘ romantick˘ muzikál Jekyll a Hyde.
V kolektivním pfiekladu Petra Gazdíka, Karla ·karky a Jana ·otkovského
se nyní jeden z nejúspû‰nûj‰ích svûtov˘ch muzikálÛ dostal také na brnûnskou scénu, kam pfiijíÏdûjí i svûtoví hudební prominenti. TvÛrci pro svou
inscenaci vybrali nûmeckou verzi z roku 2001, jeÏ je podle jejich uváÏení
hudebnû a dramaticky poskládána nejlépe. Podle reÏiséra, herce a pfiekladatele Petra Gazdíka se jedná o velmi komorní ãinohru pro tfii herce, z níÏ
ov‰em vzniká velk˘ muzikál. Nûmecké zpracování je více symfonické, orchestrální, dokonce silnûji neÏ filmové.
„V du‰i kaÏdého z nás existuje urãitá dvojakost. Prokletím lidstva je, Ïe
dobro a zlo, ti dva nesmifiitelní sourozenci, v nás musí svádût svÛj nikdy nekonãící souboj,“ fiíká v prologu pfiedstavení muzikálov˘ doktor Jekyll s dodatkem, Ïe: „kdyby se tyto dva elementy podafiilo rozdûlit na dvû samostatné
ãásti, byl by Ïivot ãlovûka prost v‰eho nesnesitelného.“ Jevi‰tní text je i v na‰í
souãasnosti nejen krutou pravdou, ale i vyjádfiením mnohého, kaÏdoden-

$

Nyní pracujete na svém druhém románu. MÛÏete pfiiblíÏit jeho obsah?
Dûj je zasazen do Francie v 17. století. Ale zatím víc neprozradím.
Bude moÏné jej opût vyuÏít pro filmové nebo muzikálové zpracování?
KdyÏ pí‰ete knihu, tak jediné, na co myslíte, je snaha, aby byla uÏ koneãnû
hotová. Nepfiem˘‰lím tedy, zda se na jejím základû natoãí film, nebo udûlá
divadlo atp. Ale pokud budu zdravá a dokonãím svÛj druh˘ historick˘
román, ráda bych se soustfiedila na téma Ïivotního osudu svého dûdeãka
pocházejícího z ãeského prostfiedí. Jistû by to bylo téma velmi zajímavé.
Václav Îalud, Haló noviny, 11.2.2012

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA
Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Zdenek Merta, Stanislav Moša: OČISTEC
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u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2012

ních pravd. Na brnûnské scénû je v‰ak pfiíbûh navíc strhující podívanou.
Dramatická, souãasnû v‰ak i nûÏnû melancholická hudba s pomûrnû sloÏit˘mi texty tvofií zajímavou mozaiku, v níÏ pÛsobivû dominuje píseÀ To je ta
chvíle, jeÏ zahajovala olympijské hry v Atlantû.
Pfiítomní v Brnû právem obdivují v˘kon reÏírujícího Gazdíka v obou hlavních rolích, coÏ pfiiná‰í podle mínûní znalcÛ unikátní ztvárnûní dvojakosti
dobra (Jekyll) a zla (Hyde). Obû polohy umnû „pfiepíná“ pûvecky i herecky, k ãemuÏ mu stejnû intenzivnû sekunduje coby nespoutanû svÛdná
a souãasnû i nûÏnû ne‰Èastná dívka, prostitutka Lucy její pfiedstavitelka Viktória Matu‰ovová. Pohybují se na scénû mûnící se v rychl˘ch promûnách
z laboratofie v JekyllÛv byt, ale i do podob temné lond˘nské ulice ãi noãního
baru. Podtrhuje to reÏijní pochopení i detailní pochopení. Velmi dobré v˘kony podávají i jejich alternanti a dal‰í pfiedstavitelé. Má v‰ak doktor Jekyll
vÛbec ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem
Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? Otázka stále velice aktuální… – ba stále víc!
Václav Îalud, Haló noviny, 9.1.2012
DU·AN VITÁZEK
Hybnou silou nového muzikálu Jekyll a Hyde v Mûstském divadle Brno je
podle slov kritikÛ Du‰an Vitázek. DrÏitel prestiÏní divadelní Ceny Thálie
z roku 2004 za roli v muzikálu Hair letos získal dal‰í nominaci. Kdo ho
ov‰em vidûl v muzikálech Mary Poppins nebo Chicago, jen stûÏí se bude
rozhodovat, kter˘ jeho v˘kon byl lep‰í. ManÏel hereãky Pavly Vitázkové,
známé ze seriálu Cesty domÛ, nedá na brnûnské divadlo dopustit. „UkaÏte
mi jedno mûsto na svûtû, kde mohu jít ráno se psem do lesa, pak sjet na kole
do divadla a veãer hrát svûtov˘ muzikál. Takové mûsto nikde jinde není,“
fiíká sympatick˘ herec.
Jak jste se stal muzikálov˘m hercem?
Jsem ze slovenského Trenãína a pfies Brno jsme jezdili s partou na ãundry.
Jednou jsme ‰li s kytarou na zádech okolo Janáãkovy akademie a jedna
holka mi fiíká, Ïe tam otevírají obor muzikálové herectví, a Ïe to musím
zkusit. Nebral jsem to váÏnû, ale kdyÏ jsem konãil ‰kolu, zkusil jsem to.
A vy‰lo to.
Chtûl jste vÏdycky hrát a zpívat v muzikálech?
Ne. Dokonce jsem pfiem˘‰lel o operním zpûvu. Ale tam mû uãitel hned
upozornil na nutnost stále cviãit hlas a disciplínu, coÏ by znamenalo konec
kytary a veãírkÛ. A pak jsem se i díky na‰í fantastické profesorce Janû Janûkové do ‰koly i muzikálu zamiloval. Pfiitom jsem pfiedtím byl v divadle
asi jen tfiikrát.
Je tûÏké b˘t v dne‰ní dobû hercem?
V Brnû je to fantastické. Hlavnû díky fiediteli Stanislavu Mo‰ovi. Vybudoval tady divadelní zázemí a práce máme tolik, Ïe nemáme ãas vûnovat se
nûãemu jinému. Ani bez castingu bych nemohl k˘vnout na nic jiného. Odehrává se tu úpln˘ zázrak. Dûláme tu svûtové muzikály, vydobyli jsme si pozici u produkcí a jezdíme po Evropû. Máme plné divadlo lidí a Ïiv˘ orchestr
a pro mne je úÏasné, Ïe se toho mohu úãastnit, Ïe tu teì zrovna u toho jsem.
Co byl vá‰ prÛlom v kariéfie?
Nemûl jsem Ïádn˘ prÛlom, naskoãil jsem, rozezpíval se a od té doby valím.
Pr˘ nemáte rád oznaãení muzikálov˘ herec?
Muzikál má kvÛli nûkter˘m projektÛm v Praze zkaÏené jméno. Já fiíkám,
38
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aÏ se bude toãit nûjak˘ ãesk˘ Barbar Conan.
V tom bych se vidûl – dlouh˘ meã a vítr ve
vlasech.
Co pro vás znamená divadelní Cena Thálie?
Z profesního hlediska nic. Nedûlám atletiku,
kde je titul vrchol. Umûní je neuchopitelná
vûc. Dvaceti lidem se mohu líbit a dal‰ím dvaceti ne. Navíc Thálie jako ocenûní v muzikálovém herectví nemá tradici.
V jaké nové roli se na vás diváci mohou
tû‰it?
V Divé Báfie budu hrát Myslivce a pak v rockové kapele v Oãistci. Tû‰ím se na obû role.
Va‰í manÏelkou je hereãka. Jak vedle sebe
fungují dva mladí herci s mnoÏstvím rolí?
My doma osobní a profesní Ïivot moc nerozdûlujeme. Ani nic neplánujeme. Kdybychom
si tfieba uÏ v lednu objednali zájezd, Pavlínka
je schopná pÛl roku se stresovat. Máme rádi
sporty. Já tfieba dûlám od v‰eho nûco, ale nic
zásadnû. Jezdím na kole, koni, plavu, lyÏuju,
vyráÏíme na skialpy. A ze skfiínû vytáhnu jednou za ãas kfiídlo – padák. A protoÏe to nedûlám ãasto, slítnu si pak za Brnem malou
louãku u Lysic a adrenalin mi teãe u‰ima. To
mám rád.
Jste oznaãován za nejtalentovanûj‰ího muzikálového herce v Brnû. Co tomu fiíkáte?
Stojím nohama na zemi pevnû. Myslím, Ïe
i v‰ichni lidé v mém blízkém okolí. O to je to
snadnûj‰í.
www.metropolnews.cz, 21.2.2012

Ïe se vûnuji hudebnímu divadlu, ale nejdÛleÏitûj‰í pro mne je, Ïe jsem na jevi‰ti.
Máte ambice hrát jinde, neÏ v Brnû?
Prahu bych pfieskoãil. A hledím k Vídni
a Lond˘nu. M˘m prokletím je ale to, Ïe
nemám ambice, nemám lokty a nechci se
nûkam tlaãit. Uvnitfi mám malou du‰i a velk˘
respekt z vûcí, které v Brnû v divadle dûláme.
Z koho si berete pfiíklad, kdo je va‰ím idolem?
Jsem velmi komplikovan˘ a nemám sny ani
idoly. Nemám oblíbenou kapelu, zpûváka ani
muzikálovou hvûzdu. KdyÏ mû nûkdo osloví,
vezmu si z nûj to nejlep‰í.
Pro Mary Poppins jste se uãil stepovat hlavou dolÛ, zavû‰en˘ za provazy. Co taková
role obná‰í?
Mít dobrou fyziãku. Musím b˘t rychl˘,
mr‰tn˘ a vlastnû cel˘ muzikál je ohromnû nároãn˘. Dirigent nasadí, orchestr zaãne hrát
a herec musí makat. V ãinohfie je oproti muzikálu klid.
Máte v hlavû asi dost rolí.
Beru to jako jednu práci, nemám to rozdûleno na hry a role. Je to stra‰nû namáhavé,
psychicky i technicky. Napfiíklad skákat
z Krásky a zvífie do BídníkÛ. Hlavní ale je, Ïe
mû to baví a zvládnout to v‰e beru jako
v˘zvu. Je vlastnû zábava sedût na tolika Ïidlích, je to naplÀující.
Táhnou vás filmy a seriály?
Ne, na ãeské filmy a seriály nemám vizáÏ.
Otoãím se a kameraman rad‰i uskoãí. MoÏná
Mozart!
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PřiPravuJeme

tři v tom
v tom. Komedii s prostou zápletkou, ve které
jsou tfii dívky pfiivedeny sv˘mi mil˘mi do poÏehnaného stavu je‰tû pfied svatbou, napsal
Vostr˘ pro divadlo, u jehoÏ zaloÏení v roce
1965 spolu s Ladislavem Smoãkem stál, pro
âinoherní klub, v dobû, kdy byl jiÏ reÏimem
zakázan˘ a perzekuovan˘. Proto byl pod textem podepsán reÏisér Jifií Menzel. Inscenace
se hrála bezmála deset let a máme ji dokonce
na televizním záznamu, díky kterému mÛÏeme i dnes obdivovat herectví Josefa Abraháma, Petra âepka, Rudolfa Hru‰ínského
ml., Jifiího Kodeta, Jifiího Zahajského, Libu‰e ·afránkové a dal‰ích.
Zku‰en˘ ãesk˘ reÏisér, dramatik a herec
Antonín Procházka pfiichází poprvé jako
host do na‰eho divadla reÏírovat právû tento
titul. Pro svou práci se nechal inspirovat nûm˘mi filmy a groteskami, protoÏe podle nûj
je commedia delºarte jakousi prababiãkou
tûchto novodob˘ch komick˘ch ÏánrÛ. Proto
i svou inscenaci staví pfiedev‰ím na v˘razném
herectví, kde je místo pro spoustu gagÛ,
vtípkÛ, akcí a zamotan˘ch situací, které je
tfieba rozmotat. Skvûle mu v tom pomáhají
nádherné, barevné a ztfie‰tûné kost˘my
Lucie Loosové a prostorná a variabilní scéna
Martina âerného, ve které mohou postavy
lézt po fiímsách, po stromech, skákat z oken
a bouchat dvefimi.
Diváci se mohou tû‰it na ztfie‰tûn˘ pfiíbûh, v nûmÏ se Hana Holi‰ová (Lucinda)
a Hana Kováfiíková (Ardelie) pokusí z oné
prekérní situace, do které je dostali Jifií
Mach nebo Luká‰ Janota (Horatio) a Vojtûch Blahuta nebo Jakub Przebinda (Ottavio) vybruslit se ctí tak, aby se na nû Zdenûk
Junák (jejich otec Ubaldo) moc nezlobil.
Maximálnû nápomocni jim v tom budou Tereza Martinková (Colombina) a Michal Isteník (Zanni), sluhové, ktefií jsou sami v situaci
naprosto stejné. Milenecké dvojice se ale budou muset vypofiádat s nástrahami, které jim
pfiichystají Milan Nûmec (Capitano), Jakub
Uliãník (jeho sluha Cola), Petr ·tûpán (Pandolfo) a Zdenûk Bure‰ (Lékafi). Premiéra
poprvé procviãí divácké bránice 28. a 29.
dubna na âinoherní scénû.
Klára Latzková

Chvástav˘ kapitán, kter˘ by sv˘mi fieãmi
dokázal zachránit cel˘ svût, ov‰em jen kdyby
chtûl. Lakotn˘ Pandolfo, kterému více neÏ
na ‰tûstí vlastního syna záleÏí na tom, jak
u‰etfiit a je‰tû se pfii té pfiíleÏitosti oÏenit s nûjakou mladinkou kráskou. Tro‰ku popleten˘
Ubaldo, s nímÏ si jeho vykutálené dceru‰ky
pûknû zahrávají. Mladí milenci, jimÏ láska
zaslepila oãi. A samozfiejmû sluhové Zanni
a Colombina, ktefií jsou ze v‰ech nejchytfiej‰í
a nejvykutálenûj‰í, a tak nakonec dosáhnou
svého. To v‰echno jsou známé postavy z divadelního Ïánru, kter˘ je jiÏ od 16. století
znám˘ jako commedia delºarte a od té doby
se usídlil na v‰ech divadelních prknech. Aãkoli pÛvodnû toto v˘sostnû herecké, komediální divadlo zaloÏené na improvizaci
patfiilo na ulici a pod ‰iré nebe, v prÛbûhu divadelní historie se ustálilo a vzniklo mnoho
dramatick˘ch textÛ, které se jím nechaly inspirovat.
Tak i v roce 1978 napsal ãesk˘ divadelní
teoretik, kritik, historik, dramaturg, dramatik a pedagog Jaroslav Vostr˘ svÛj text Tfii
40
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Stadttheater Ingolstadt, divadelní budova, kde ná‰ soubor
doplnûn˘ o zahraniãní hosty uvedl nûmeckou verzi muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.

StûÏejní roli Vypravûãky svûfiil reÏisér Stanislav Mo‰a nûmecké hereãce Christine Schürmann.

Ov‰em vût‰ina hercÛ je kmenov˘mi ãleny brnûnského
souboru, Jakub Przebinda.

Muzikál je prvním dílem geniálního skladatele A. L. Webbera, které vytvofiil s textafiem Timem Ricem a v Ingolstadtu
jsme ho uvedli na jafie celkem osmkrát.

Muzikál má za sebou jiÏ 207 úspû‰n˘ch repríz v celé fiadû
evropsk˘ch zemí.

Činoherní scéna

5., 6., 7., 18., a 19. dubna v 19.30 hodin

Foto: Tino Kratochvil

Veãer byl vûnován koncertnímu pfiedstavení Jazz side story. AranÏmá koncertu a vedení orchestru má na starosti
dirigent Igor Vavrda, kter˘ bravurním zpÛsobem propojuje pfiímo na scénû hráãe orchestru MdB a pfiední ãeské
i slovenské jazzové hudebníky.

Choreografii pfiedstavení pro Mûstkou policii svûfiil reÏisér Anetû Majerové.

Velk˘ úspûch muzikálu zaji‰Èuje také originální choreografie Igora Barberíce.

Kroniku Mûstské policie Brno vydanou právû pfii pfiíleÏitosti
20. v˘roãí novodobé existence sboru pfiebral v únoru z rukou
fieditele MP Jaroslava Pfiikryla na jevi‰ti Hudební scény MdB
opat Luká‰ EvÏen Martinec. Opat kronice mapující v˘znamné události ze souãasnosti a historie této instituce poÏehnal.

Mimofiádné poãiny stráÏníkÛ ocenilo vedení Mûstské policie pfii slavnostním dopoledním ceremoniálu v Mûstském
divadle Brno.

Úsmûvy sólistek Radky Coufalové a Hany Holi‰ové na
dûkovaãce.

ReÏisér Petr Gazdík obsadil do pûveck˘ch rolí pfiední sólisty Mûstského divadla Brno.

Posláním koncertního pfiedstavení Jazz Side Story je
vzdát hold velkému dílu Leonarda Bernsteina.

Jakub Uliãník, Tonya Graves a Oldfiich Smysl.

Dramaturg Jan ·otkovsk˘ a reÏisér muzikálu Divá Bára
Juraj Nvota v hledi‰ti Hudební scény.

ReÏisér komedie Tfii v tom Antonín Procházka s hereãkou
Hanou Holi‰ovou nad maketou scény.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

stalo se

Partneři divadla

20. a 21. 4. 2012
na âinoherní scénû

BECKET
ANEB
âEST BOÎÍ
– naposledy v MdB!
drama o pfiátelství
a nenávisti
Atraktivní pfiíbûh rozporuplného vztahu krále Jindfiicha II.
a anglosaského ‰lechtice Tomá‰e Becketa, jenÏ nachází
ztracenou dÛstojnost a poctivost k sobû samému, osciluje
mezi tragikou a komikou, oÏivuje témata vzpoury individua proti zavedenému fiádu, samoty jedince uprostfied
druh˘ch, vztahu lidského soukromí a svûta. Nenechte si
ujít poslední dvû reprízy tohoto proslulého dramatu Jeana
Anouilhe, s Petrem Gazdíkem a Petrem ·tûpánem v hlavních rolích! Derniéra hry se uskuteãní 21. dubna.

Mediální Partneři

dokořán duben 2012
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Líza v muzikálu My Fair Lady (zeZelÀáku) – kost˘m: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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Radka
Coufalová

vážení divadelní Přátelé,

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, jehoÏ
autorem je z podnûtu Mezinárodního divadelního institutu kaÏdoroãnû nûjaká svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem 60. let Jean Cocteau. V roce 1994
byl jeho autorem dramatik Václav Havel.
Autorem leto‰ního zamy‰lení se stal americk˘ herec, producent, scenárista a reÏisér John
Malkovich, kter˘ je v‰ak pfiedev‰ím divadelním umûlcem. Zaãátkem 70. let objevil divadlo
(Státní univerzita v Illinois) a pak, v roce 1976, zaloÏil s Terrym Kinneym, Jeffem Perrym
a Garym Sinisem v Chicagu slavnou divadelní spoleãnost Steppenwolf Theatre Company. Ve
filmu se stal slavn˘m díky roli Valmonta v Nebezpeãn˘ch známostech. Hrál ve více neÏ 70 filmech ve Spojen˘ch státech i jinde. Dvakrát byl nominován na Oscara za vedlej‰í roli ve filmu Místa v srdci a S nasazením Ïivota.
V roce 2011 reÏíroval svou tfietí divadelní produkci v PafiíÏi, Les Liaisons Dangereuses,
v divadle Atelier (Théâtre de l’Atelier) po úspûchu Hysteria (Marigny, 2002) a Good Canary
(Comedia, 2007), která mu vynesla Molièrovu cenu za nejlep‰í inscenaci.

„Je pro mne ctí, Ïe mû Mezinárodní divadelní ústav pfii UNESCO vybral, abych formuloval poselství k 50. v˘roãí ustavení
Mezinárodního dne divadla. Se sv˘mi struãn˘mi poznámkami
se obracím na své kolegy od divadla, coÏ jsou lidé jako já a mí
kamarádi. Pfieji vám, aby byla va‰e práce strhující a originální,
aby byla hlubokomyslná, jímavá, vedoucí k zamy‰lení a aby
byla zcela jedineãná. Pfieji vám, aby nás pfiimûla zamyslet se
nad otázkou, co znamená b˘t ãlovûkem, a upfiímnû vám pfieji,
aby tato reflexe vycházela ze srdce, aby byla nezaujatá a milostiplná. Pfieji vám, abyste dokázali pfiekonat protivenství osudu, cenzuru, chudobu a nihilismus, coÏ nepochybnû fiadu z vás
ãeká. NechÈ jste obdafieni nadáním, nechÈ jste nestranní, abyste nás dokázali pouãit o tlukotu lidského srdce v celé jeho sloÏitosti a to ve v‰í pokofie a s dostateãnou zvídavostí, aby se to
stalo va‰ím celoÏivotním posláním. Doufám, Ïe ti nejlep‰í z vás – budou to totiÏ pouze ti nejlep‰í z vás a jenom ve vzácn˘ch a prchav˘ch okamÏicích – dokáÏou zformulovat tu nejzákladnûj‰í ze v‰ech otázek: „Jak Ïijeme?“BÛh vám Ïehnej!“
John Malkovich
Provolání k Svûtovému dnu divadla 2012

duben
2012
cena 15,- kč

Na shledanou pfii svátcích dobrého, nezaujatého a milostiplného divadla se s vámi u nás
za v‰echny své kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

