Partneři divadla

16. – 18. 4. 2013
na Hudební scénû

OâISTEC
pÛvodní muzikál

Po projektech jako Zahrada divÛ, Babylon, Peklo, Sny
svatojánsk˘ch nocí ãi Ptákoviny podle Aristofana pfiiná‰í
MdB ãeskému publiku nejnovûj‰í poãin autorské dvojice
Stanislav Mo‰a – Zdenek Merta, ktefií tentokrát zvolili
lehãí Ïánr muzikálové situaãní komedie. Dílo Oãistec sk˘tá svûÏí pojetí a nápady, energickou i jímavou hudbu, bfiitk˘ humor; s hlavními hrdiny – svobodomysln˘mi rockery
– divák sdílí jejich chuÈ do Ïivota, vzpouzí se nesmysln˘m
pfiíkazÛm a radám, chce se mu zpívat a tanãit, chce se mu
Ïít! Role divok˘ch muzikantÛ si uÏívají Stanislav Slovák,
Du‰an Vitázek a Jifií Mach, ktefií pfiekvapí i svou hrou na
hudební nástroje.
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Antonín
Mühlhansl

vážení divadelní Přátelé,

duben
2013
cena 25,- kč

vnímáte taky, jak jen velmi málo hodnot si v na‰í souãasné civilizaci zachovává svÛj pÛvodní v˘znam? Napfiíklad v oblasti mezilidsk˘ch vztahÛ témûfi zmizela úcta vÛãi jin˘m lidsk˘m bytostem.
âastûji, neÏ je mi milo, jsem pfiinucen pfiem˘‰let, proã fiidiã pfiede mnou nepouÏije blinkr svého auta k tomu, aby mû informoval o tom, Ïe bude zaboãovat? Odpovûì je nasnadû, on to pfiece ví
a proã by se mûl tedy namáhat kvÛli mnû, kvÛli ostatním? (Jedin˘m jin˘m vysvûtlením je, Ïe ‰etfií
svou Ïárovku…) A dále? Pomalu si smutnû zvykám na to, Ïe na této zemi Ïiju obklopen cizinci,
ktefií nevûdí, Ïe je zdvofiilé, vhodné, no prostû správné uznat pfiítomnost jiné lidské bytosti tím, Ïe
ji pozdravím. Napfiíklad odcházím s pfiítelem z tenisového kurtu, na kterém jsme stfiídáni dvûma
dal‰ími hráãi, jsou to otec se synem a i ten otec je v˘raznû mlad‰í neÏ my. Jejich pfiíchod provází
koncentrované mlãení. Syn je jiÏ natolik soustfiedûn˘ na svÛj trénink, Ïe nás ani pohledem nezaznamená a otec nepozdraví rovnûÏ, i kdyÏ si nás ostentativnû prohlíÏí… Urãitû cizinci, fiíkáme si
s kamarádem, a jdeme se osprchovat. A co to, ãemu se fiíkávalo pfiirozená úcta k autoritám? Je odpudivé sledovat jeden z hlavních dne‰ních trendÛ, kdy i o tûch jednoznaãnû mimofiádn˘ch lidsk˘ch
osobnostech sly‰íte, ãtete vûtu: „Ano, je dobr˘, ale…“ a následuje celá Ïumpa v˘hrad a v˘ãitek.
Existuje v‰ak stále jedno zázraãné místo, jeden kouzeln˘ prostor, v nûmÏ stále je‰tû fungují
v‰echny ty krásné i pfiirozené lidské návyky, kter˘mi jsou dávání pfiednosti, milé pozdravení i uznání pozitivní v˘jimeãnosti u toho, kdo si to zaslouÏí. A tím místem je divadlo! Nesmírnû mû tû‰í, Ïe
si lidské spoleãenství zachovává i dnes ony vzácné a odvûké lidské hodnoty alespoÀ v divadle.
Oddávám se nadûji, Ïe „infekce slu‰nosti“ jednou zachvátí skrze divadlo znovu i na‰i civilizaci…
snad.
âas od ãasu pí‰u o tom, Ïe se Mûstské divadlo Brno stalo i za hranicemi na‰í zemû uznávan˘m
pojmem díky sv˘m umûleck˘m v˘sledkÛm, a dnes mû obzvlá‰È tû‰í, Ïe to mohu i doloÏit na nûkolika konkrétních pfiíkladech. Ve velké v˘roãní anketû internetového portálu i-divadlo.cz, kam sv˘mi hlasy pfiispívají jak divadelní kritici, tak i diváci, získalo na‰e divadlo hned nûkolik v˘znamn˘ch
ocenûní! Mezi v‰emi divadly v âeské republice jsme zvítûzili hned ve dvou kategoriích: stali jsme
se nejlep‰ím divadlem roku a inscenace na‰eho muzikálu PapeÏka byla vybrána jako nejlep‰í inscenace! Pfiedstavitelka titulní role v tomto díle Hana Holi‰ová se umístila na druhém místû v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon a stejné druhé místo získal Ale‰ Slanina v kategorii Nejlep‰í
muÏsk˘ hereck˘ v˘kon (hned za Ivanem Trojanem) za ztvárnûní role Mickeyho v inscenaci
Pokrevní bratfii! V tzv. jin˘ch umûleck˘ch poãinech získal tfietí místo Christopher Weyers za scénografii k muzikálu PapeÏka. K tomuto v˘ãtu bych rád pfiipojil i udûlení Ceny Thálie Hanû
Holi‰ové za ztvárnûní titulní role v muzikálu PapeÏka i to, Ïe jsme stále ãastûji zváni k vystupování v zahraniãí a v na‰em hlavním mûstû. (V souãasné dobû realizujeme seriál 30 pfiedstavení inscenace Mary Poppins v praÏském Divadle Hybernia a 11. 4. startujeme v Linci velké evropské turné
s hudební pohádkou Kráska a Zvífie.)
V následující divadelní sezónû 2013/2014 pro vás pfiipravujeme stejnû jako vloni celkem devût
inscenací, z nichÏ více neÏ polovina, tedy 5 (!), nikdy nebyla v na‰í zemi uvedena a jedna z nich bude mít u nás svou svûtovou premiéru. VÏdyÈ stále je o ãem psát a proã o tom hrát divadlo. A vedle inscenací zcela nov˘ch pro vás pfiipravujeme i poklady divadelní historie ve zcela souãasn˘ch v˘kladech. A v‰echny ty projekty stojí na vynikajících hereck˘ch, pûveck˘ch, muzikantsk˘ch, taneãních i dal‰ích v˘konech, které na‰i spoleãnou a krásnou práci korunují. âtyfii inscenace hudební –
chcete-li muzikálové, pût ãinoherních. V‰echny vám budou blíÏe pfiedstaveny v na‰em tradiãním
divadelním kalendáfii. Zde jen krátce:
Jen pár dnÛ po svûtové premiéfie na Broadwayi uvedeme se zaãátkem nové sezóny a v reÏii
Stanislava Mo‰i jako první divadlo v Evropû muzikál „Flashdance“, kter˘ spolu napsali Tom
Hedley, Robert Cary a Robbie Roth podle stejnojmenného legendárního filmu.
Mimofiádnû vydafiená ãerná komedie „Rekviem za nesmrtelného“, hra o muÏi, jenÏ uÏ se mÛÏe srovnávat pouze s Bohem, je satirick˘m podobenstvím o pfieÏitém spoleãenském systému, kter˘ ne a ne zemfiít. V reÏii Hany Bure‰ové bude mít u nás ãeskou premiéru.
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Návrhy kost˘mÛ: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil

Souãasn˘ prezident Milo‰ Zeman pokfitil v listopadu 2001 na zahradû krajanského domu uprostfied Manhattanu základní kámen
Hudební scény, kter˘ jsme za pomoci ãeskoamerické stavební firmy vydolovali z podzemí na slavné divadelní ulici Broadwayi.

Na námûstí Times Square zkropil moravsk˘m ‰ampaÀsk˘m ná‰ základní kámen také reÏisér Milo‰ Forman.

Zdenek Merta doprovázel svoji Ïenu Zoru Jandovou na
finále Missis âech 2013 v Mariánsk˘ch Lázních.

SoutûÏ o nejpÛvabnûj‰í maminku slavila dvacáté v˘roãí
a Zora Jandová ve finálních veãerech pravidelnû úãinkuje.

Jeden z roãníkÛ této soutûÏe mûl své finále i na âinoherní
scénû Mûstského divadla Brno.

listování
Andrea Bfiezinová zpívala muzikálové hity v Penzionu
Jifiinka na Dolní Moravû a pfiítomní hosté soutûÏili, kdo
pozná, o jaké muzikály jde.

konkurz na Muzikál kočky

Mezi hosty nechybûl reÏisér Ivo Krobot, M. Mar‰álek
a fiada dal‰ích pfiíznivcÛ Mr‰tíkov˘ch her.

Druh˘ den se Andrea s pfiítelem Ondrou a hostitelem
Leo‰em VanÏurou zúãastnili sáÀkafiského závodu na
místní sjezdovce.

Na jevi‰ti âinoherní scény hostovalo Jihoãeské divadlo
s baladou Rok na vsi, která byla vyhlá‰ena divácky nejúspû‰nûj‰í inscenací roku 2012 na jiÏ 18. roãníku pfiehlídky
âeské divadlo.

V kavárnû Plat˘z na Národní tfiídû v Praze otevfiel svou
v˘stavu fotografií Jef Kratochvil.

V˘stavu zahájil fieditel âeské televize Brno Karel Burian,
Boleslav Polívka a Peter Nagy.

Pozvání na 7. roãník benefiãního Koncertu pro Krtka pfiijal i Pavel ·porcl. K celkovému v˘tûÏku 224 tisíc (!) pfiispûla ãástkou 60 tisíc spoleãnost Partners - ‰ek pfiijala od
Lucie Drásalové primáfika Kliniky dûtské onkologie Viera
Bajãiová za asistence Roberta Jíchy, díky nûmuÏ se celá
akce uskuteãnila.

Josef Jurásek stál po boku reÏisérky Hany Bure‰ové, kdyÏ pfiipravovala pro Divadlo v Dlouhé svoji inscenaci Tfii mu‰ket˘fii.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Koãiãí sraz – konkurz v MdB
V sobotu 2. bfiezna se od brzkého rána na‰e chodby
plnily úãastníky konkurzu, kter˘ divadlo uspofiádalo
u pfiíleÏitosti své dal‰í chystané premiéry. Jde o legendární muzikál Cats – Koãky. Není tedy divu, Ïe
o úãinkování v nûm projevily zájem témûfi dvû stovky taneãníkÛ a zpûvákÛ pfiedev‰ím z ãeské a slovenské provenience. ReÏisér Stanislav Mo‰a navíc
získal privilegium hrát Koãky ve zcela nové, vlastní koncepci. Vedle reÏiséra byl v komisi konkurzu
také dirigent a autor budoucího hudebního nastudování Caspar Richter a spolu s ním o pûveck˘ch
schopnostech uchazeãÛ rozhodoval sbormistr
Karel ·karka. O taneãní ãást se postaraly choreografky Aneta Majerová a Hana Kratochvilová,
které na zaãátku v‰echny kandidáty nauãily
nelehkou choreografii. Kdo uspûl v této taneãní ãásti, pfiedstoupil pfied komisi, v níÏ
byl je‰tû Stanislav Slovák a Klára Latzková,
dramaturgynû inscenace. Kdo nakonec
uspûl je patrné z obsazení muzikálu, kde
nová jména vze‰lá z konkurzu doplnila na‰e
herecké stálice.
-kl-
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Prazvlá‰tní detektivka Marka Haddona „Podivn˘ pfiípad se
psem“ o malém chlapci, autistovi, kter˘ pfii „vy‰etfiování“ smrti
sousedãina pudla objevuje i vlastní kofieny, byla ocenûna v roce
2003 prestiÏní Whitbreadovou cenou za nejlep‰í britskou knihu
roku. V loÀském roce ji zdramatizoval pro lond˘nské Národní divadlo renomovan˘ britsk˘ dramatik Simon Stephens, a to s v˘jimeãn˘m diváck˘m i kritick˘m ohlasem. Pouh˘ rok po lond˘nské
premiéfie mÛÏete zhlédnout tento nev‰ední pfiíbûh i vy v reÏii Mikolá‰e Tyce!
Ray Cooney je kritikou ãasto a právem oznaãován za nekorunovaného krále (nejen) britské fra‰ky, za v pravém slova smyslu
národní poklad. Jeho hry jsou dokonale sestrojené „ma‰iny na zábavu“, roztáãející ‰ílen˘ kolotoã pfievlekÛ, zámûn, v˘mluv, skr˘vání a komick˘ch nedorozumûní pfiímo s matematickou pfiesností.
A tak je tomu i v jeho komedii „Dvojitá rezervace“ – tfii páry
a dvojí nevûra v jediném apartmá – tak uÏ jenom tím je na pofiádnou legraci navíc v reÏii Stanislava Slováka znamenitû zadûláno…!
Hned ãtyfii autofii jsou podepsáni pod nov˘m a pfiímo pro na‰e
divadlo napsan˘m muzikálem. Va‰o Patejdl, Ivan Hubaã, Eduard
Kreãmar a Martin Hrdinka spojili své síly, a tak mÛÏeme v reÏii
Petra Gazdíka uvést ve svûtové premiéfie jejich nové dílo zpracovávající romanticko-historické téma s názvem „Don Juan!“.
Na jevi‰tû na‰í âinoherní scény se po nûkolika letech (naposledy to byly jeho Tfii sestry) vrátí svûtov˘ mistr „dramatu
a komedie v jednom“ Anton Pavloviã âechov, tentokrát s titulem
hofiké kaÏdodenní komedie obyãejn˘ch lidí „Str˘ãek VáÀa“, a to
opût v reÏijním zpracování Stanislava Mo‰i.
Jen málokteré z dramat o lidské osobnosti dosahuje takov˘ch
rozmûrÛ síly i moudrosti, jaké jsou obsaÏeny v pfiíbûhu Williama
Shakespeara s názvem „Král Lear“. Pfiíbûh bolestného zmoudfiení
panovaãného, sobeckého a prchlivého krále, kter˘ tím, Ïe ztrácí
v‰e a dostane se aÏ na hranici ‰ílenství, dospívá k poznání o neuchopitelném smyslu ve‰kerého pozemského úsilí. Pfiíbûh ãlovûka
a jeho údûlu, nemilosrdného tak, jako jsou nemilosrdní lidé, ktefií
jej spoluvytváfiejí.
Billy Wilder byl autorem a reÏisérem filmové komedie století
Nûkdo to rád horké, kterou v její muzikálové podobû SUGAR! uÏ
máme pár sezón na repertoáru. Byl i autorem jiné slavné komedie
s názvem Byt, jeÏ se rovnûÏ doãkala muzikálové adaptace. Její
autofii Burt Bacharach, Neil Simon a Hal David ji nazvali „Sliby
chyby“. Jedná se o skvûlou hudební veselohru, která zaznamenala
jiÏ nespoãetnû pfiedstavení na celém svûtû. Teì si na ni u nás brousí
zuby reÏisér Stanislav Slovák.
Jsme nesmírnû rádi i py‰ní, Ïe na‰i nabídku uzavíráme dal‰ím
muzikálem, kter˘ u nás bude mít evropskou premiéru. Ta svûtová
se odehrála ve Spojen˘ch státech v roce 2007. Dûj komediálního
muzikálu s názvem „Mlad˘ Frankenstein“ vychází ze stejnojmenného filmu z poloviny 70. let, kter˘ je parodií na klasické hororové
produkce. V New Yorku byl nominován na tfii ceny Tony a získal
i cenu pro nejlep‰í muzikál v anketû divadelních kritikÛ. Jeho
autofii Mel Brooks a Thomas Meehan jiÏ slavili po celém svûtû
úspûch s jin˘m muzikálem, a to sice s Producenty. Na‰e divadlo
uvede Mladého Frankensteina v evropské premiéfie v reÏii Petra
Gazdíka.
Devût nádhern˘ch inscenací – devût kouzeln˘ch veãerÛ s va‰imi umûlci ve va‰em divadle! UÏ dnes se tû‰íme na milé a zdvofiilé
setkávání se s vámi pfii dobrodruÏstvích objevování úÏasn˘ch divadelních záÏitkÛ.
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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muzikálová komedie
s hudbou The Gipsy Kings
Režie Petr Gazdík
Choreografie Lucie Holánková

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Dokoran_duben2013_Sestava 1 26.3.13 9:36 Stránka 3

16. března 2013

Premiéra na hudební scéně
3
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v Oslnění

Petr Gazdík a Jan ŠOtkOvskÝ
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ãasnû komedií se ‰petkou správné nadsázky.
J·: Z obchodního pohledu jde o spojení dvou
velmi atraktivních znaãek: Zorro a The Gipsy
Kings, coÏ je propojení, které má obchodní
jméno, ale i umûleck˘ smysl. A abych doplnil
Petra, Zorro není Anna Karenina, není to
jeden román, jeden pfiíbûh. Tûch pfiíbûhÛ je
víc a rÛznû se doplÀují a popírají. Máme
pfiedstavu, Ïe Zorro je ten s maskou a v plá‰ti
bojující za bezpráví. Ale úplnû pÛvodní pfiedloha Johnstona McCulleyho Capistranovo
prokletí, od níÏ se v‰e odvozuje, je v podstatû
brak, kter˘ snad nikdo ani pofiádnû neãetl.
TakÏe se pracuje s adaptacemi adaptací. Konkrétnû autofii muzikálu Zorro zareagovali na
novou románovou verzi chilské spisovatelky
Isabel Allendeové.
PG: Mimochodem, moc hezk˘ román.
V ãem se tedy li‰í muzikálov˘ osud Zorra
tfieba od filmu s A. Banderasem, kter˘ je
u nás asi nejznámûj‰í?
J·: Nevypráví pfiíbûh mstitele, ale líãí, jak se
z kluka, kter˘ to v plánu nikdy nemûl, pomalu
mstitel stává.
PG: Ani to není tak, Ïe Zorro je nûjak˘ tajemn˘ hrdina. Prostû si díky v˘voji situace
fiekne: „Musím nûco udûlat a jak?“ A pfiestrojí se za dva… Nejvût‰ím hrdinou je v‰ak
on sám – Diego de la Vega.
TakÏe „Limonádov˘“ Zorro?
PG: Ne, nechybí velká dramatická zápletka
a konec je sv˘m zpÛsobem tragick˘. Je to

Zanedlouho oslaví stovku, ale na jevi‰ti stanul Zorro teprve nedávno. Muzikálovou
verzi osudem neohroÏeného ‰panûlského
‰lechtice krátce po Lond˘nu nabídlo v bfieznu
v ãeské premiéfie i Mûstské divadlo Brno.
V reÏii Petra Gazdíka, kter˘ je spolu s dramaturgem Janem ·otkovsk˘m i autorem pfiekladu. Ani jeden z nich se v‰ak netají
tím, Ïe Zorro k jejich oblíben˘m hrdinÛm
sice nikdy moc nepatfiil, ov‰em neÏ pfii‰el ten
muzikálov˘.
Proã Zorro tak dlouho odolával divadelnímu zpracování?
J·: Vlastnû je mi to docela záhadou. Velké
scény divadlo vÏdycky umûlo a v˘pravnosti
se nikdy nezfiíkalo… Sice tedy netu‰ím, ale
scenáristé Stephen Clark a Helen Edmundsonová i pan reÏisér, ktefií to dûlali v Lond˘nû
poprvé, asi museli mít pocit, Ïe pfii‰li na zlat˘
dÛl, kdyÏ po Zorrovi sáhli jako první. ProtoÏe
vût‰ina velk˘ch literárních a mytick˘ch námûtÛ uÏ divadelních i muzikálov˘ch verzí
mûla víc.
PG: MoÏná to mohlo b˘t i tak, Ïe jedna spoleãnost v Kalifornii, která drÏí na Zorra
ochrannou známku, nechtûla pustit práva
– neÏ se objevili The Gipsy Kings a pfiinesli
hudbu, která by se s ním dala spojit. Teprve
pak je napadlo, Ïe by to mohlo b˘t zajímavé
a také dobfie prodejné. Celá hra je vystavûna
jinak neÏ klasick˘ romantick˘ hrdinsk˘ epos
o Zorrovi, kter˘ vídáme ve filmech. Je sou-

V muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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pfiedstavitele. Podle mne je v‰ak fajn u takov˘chto postav, kdyÏ hraje jen jeden. V‰ude na
svûtû je to bûÏné. Alternace má bezesporu
své v˘hody, ale také nev˘hody. Herec i reÏisér
se vystavuje okamÏitému srovnávání, coÏ by
v divadle b˘t nemûlo. âlovûk tam má proÏít
nûjak˘ záÏitek a ne hodnotit, kdo s koho je
ideální.
Proã jste se ujali sami i pfiekladu?
J·: Poprvé jsme pfiekládali muzikál Jekyll
a Hyde, pravda tro‰ku na záskok. ProtoÏe
jsme byli nakonec sami se sebou spokojeni
(smích), nabyli jsme neadekvátního sebevûdomí a fiekli jsme si, Ïe si troufneme je‰tû jednou. Faktem je, Ïe u pfiekládání si ãlovûk
udûlá spoustu dramaturgické i reÏijní práce.
Dopfiedu tomu chtû nechtû vtiskujete nûjakou podobu a text analyzujete mnohem více
neÏ jen pfii opakovaném ãtení.
PG: Jsem pÛvodem herec, ale pfii kaÏdé reÏijní práci je pro mne úprava textu velmi dÛleÏitá. Ne ve smyslu, Ïe bychom si fiekli,
posuneme to do jiného století a budou hrát
ve skafandrech, toto dáme tam a toto sem.
Z toho textu se naopak snaÏíme vyãíst, co mûl
autor emocionálnû na mysli, proã to ãi ono
napsal právû tak, jak to napsal. Srovnáváme
s angliãtinou, ale i jin˘mi pfieklady. Stejnû
jsme s Honzou postupovali uÏ u Mary Poppins, kde je mnoho na‰ich úprav, i kdyÏ jsme
to nepfiekládali. U muzikálu Jekyll a Hyde fiíkají postavy pfiesnû to, co chceme, a navíc ve
spojení s pfiesn˘m znûním v angliãtinû. Tohle
totiÏ obãas u muzikálu moc nefunguje a lidé
se pak smûjí. ProtoÏe nûkdy nûkdo volnû
podle pfiekladu napí‰e krásn˘ poetick˘ text
písnû, jenÏe ten pak tak úplnû nesouvisí se situací na jevi‰ti, zatímco angliãtina jde vût‰inou pfiímo k dramatické podstatû, posouvá
dûj atd.
A zÛstalo nûco ztraceno v pfiekladu?
PG: Myslím, Ïe ne. Jsme oba zastánci toho,
Ïe píseÀ v muzikálu by mûla b˘t monologem.
Pfiichází v okamÏiku, kdy nûjaká situace
plyne, vyvíjí se, a na tomto místû by mûlo
dojít k vût‰ímu emocionálnímu v˘boji. Vût‰ina písní velk˘ch muzikálÛ je takto napsaná,
kladou otázky, posouvají dûj – v‰echno, co
má monolog mít. A kdyÏ nûjak˘ autor napí‰e
jen poetick˘ text, mÛÏe chybût to sdûlení,

S Davidem Kachlífiem
(lightdesigner)
na zku‰ebnû
drama, ale velmi chytfie se tam pracuje s tím,
Ïe kdykoliv pfiijde hrdinské téma, kdy by se
ãlovûk mohl patosu smát, následuje drobné
zlehãení, aby se mohl smát „doopravdy“.
KdyÏ Zorro – Diego napfiíklad dorazí na poslední chvíli ke své milé, vyãte mu: „Proã jsi
nepfii‰el dfiív?“ A on odvûtí: „Ví‰ jak bylo
tûÏké sehnat sedm kost˘mÛ Zorra?“
J·: Jsou tam momenty, které naznaãují, Ïe se
to nebere tak úplnû váÏnû a Ïe autofii poãítají
s tím, Ïe v‰ichni m˘tus znají. Hezká chvíle nastane, kdyÏ si Diego poprvé oblékne svÛj ikonick˘ kost˘m a pfiítelkynû mu fiíká: „Co to je,
chce‰ jít nûkam na módní pfiehlídku?“
PG: A star˘ cikán dodá: „Chce‰ je pobavit
k smrti?“ Jsou tam takové nenápadné, moÏná
i nápadné, ale ne nucené vtípky.
MoÏná jsem v zajetí pfiedsudkÛ (a vím, Ïe
existují paruky), ale pfiece jen Zorro, a skoro
blonìák? Proã padla volba právû na Luká‰e
Janotu?
PG: Právû proto. ProtoÏe je to o Diegovi,
o dobrém, sv˘m zpÛsobem obyãejném klukovi. Dosud na mne pfiedstavitelé Zorra pÛsobili spí‰ jako sÀatkoví podvodníci. KdeÏto
tady se mi líbilo, Ïe Luká‰ je spí‰ jako kluk,
tak trochu moÏná floutek, kter˘, aÏ kdyÏ
zjistí, co se dûje, v sobû nachází spoustu citu
a to, ãemu já fiíkám nûÏné chlapství. CoÏ málokter˘ muÏ má.
J·: KdyÏ uvidûli v divadle ferman, také se divili, Ïe je to ten nûÏn˘ kluãík. Ale on to nemá
b˘t Banderas, od toho by totiÏ takové jednání
nepfiekvapilo.
Nebylo riziko jeho roli nealternovat?
PG: V tom duchu, v nûmÏ jsme o muzikálu
pfiem˘‰leli, jsem nena‰el druhého takového
6
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odpoledne ãas, tak jsem hledal nûco, co jsem
nevidûl, a padla volba na muzikálového
Zorra. Byl jsem mile pfiekvapen, byla to legrace, moÏná na mÛj vkus aÏ moc estrádní,
protoÏe mám radûji dramatiãtûj‰í vûci. Ale
urãitû je tento Zorro jeden z m˘ch nejoblíbenûj‰ích ZorrÛ. Kromû toho, jak jsem uÏ fiíkal,
román Isabely Allendeové je opravdu moc
pûkn˘ a stálo by za to ãíst ho doma dûtem.
J·: KdyÏ mi bylo jedenáct nebo dvanáct let,
sledoval jsem televizní seriál, ale moc si to nepamatuju. Urãitû nepatfiím k velk˘m fanou‰kÛm a nemám doma ‰estnáct rÛzn˘ch ‰krabo‰ek s podpisy…
A vá‰ názor na pomstu? Horká, za studena
– nebo radûji odpu‰tûní?
PG: I to se mi na na‰em Zorrovi líbí. Zorro
je tu opravdov˘ frajer. Chce lidem pomoci
a nakonec v‰e fie‰í tak, aby to dobfie dopadlo.
Nijak moc se „nemstí“. A b˘valo by to dopadlo dobfie… kdyby ne on, ale ten druh˘
nebyl s prominutím hajzl – slaboch. To je sdûlení, které je moÏná aktuální, coÏ je mi sympatické. Chlap – frajer a je‰tû je nûÏn˘, mil˘,
vtipn˘… Líbilo by se mi, kdybychom my
muÏi dokázali takoví b˘t…
J·: Pomstychtiv˘ nejsem. Kdybych byl, stejnû
vám to nepfiiznám. Ale Petr to fiekl moc
hezky.
Text: Jifiina Veselá
Foto: jef Kratochvil

o nûÏ usilujeme. I kdyÏ u Zorra jsme dûlali
tro‰ku v˘jimku a nechali jsme nûkteré písnû
The Gipsy Kings ve ‰panûl‰tinû.
J·: Anglick˘ nebo v tomto pfiípadû ‰panûlsk˘
textafi si mÛÏe dovolit psát ve sloganech, ale
my to po Werichovi a Suchém máme tûÏ‰í.
Kdybych pfii‰el s textem „Mûj mne ráda, protoÏe já tû mám rád“, nebo se jen pofiád opakovalo „Dûvenko, nemûj strach“, asi by se na
mne Gazdík díval skrz prsty…
PG: The Gipsy Kings zapracovali do muzikálu i nûkteré své hity jako Baila Me ãi Djobi
Djoba, coÏ jsou jednoduché písnû, jejichÏ sdûlení není zásadní. Ponechali jsme je proto
v „pÛvodním znûní“. TakÏe hlavní sdûlení
zazní ãesky, ale dál uÏ zní jen zvukomalebná
‰panûl‰tina. Je prostû lep‰í „baila baila“ neÏ
„tancuj, tancuj“. (smích)
J·: U muzikálu je to je‰tû tak, Ïe pfiinesete
pfieklad, jenÏe pak pfiijde nûkdo jako Karel
·karka, kter˘ má na starosti hudební nastudování a chce tu zmûnit slovosled, tady udûlat
jinou zmûnu, aby sedûl text na noty. Neumím
si pfiedstavit, Ïe nûkdo odevzdá pfieklad s tím,
Ïe za tfii mûsíce pfiijde na premiéru. Asi to jde,
ale musel by b˘t pfiipraven na to, Ïe usly‰í
nûco jiného.
Mûli jste svázané ruce zadan˘mi podmínkami?
PG: Nemáme a ani nechceme práva typu replica production. Máme práva tzv. first class
production, coÏ znamená, Ïe provedeme pfiedstavení na úrovni, jaká je
obvyklá na West Endu nebo na
Broadwayi. MÛÏeme, ba je to dokonce Ïádoucí, zvolit úplnû novou inscenaãní koncepci. TakÏe nás to nutí
aby to bylo jinak, ale na druhé stranû
je nepfiijatelné nahradit cikány Eskymáky a pfiehodit dûj za polární kruh.
S tím jsme se pot˘kali uÏ u Mary
Poppins. Zadání bylo – udûlejte to
jinak, ale v‰echno musí zÛstat
stejné...
Zorro je hrdina klukÛ i dívek. Jak
to bylo u vás, pamatujete si, kdy jste
se s ním setkali poprvé?
PG: Musím pfiiznat, Ïe Zorrovu
kouzlu jsem nikdy moc nepodlehl.
Ale v Lond˘nû, kdyÏ jsem mûl jedno

S choreografkou
Lucií Holánkovou
na zku‰ebnû
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MÛÏeme krátce projít cestu od ‰kolních ‰kamen po Mûstské divadlo Brno?
Mé rozhodnutí stát se hudebníkem má takov˘ zvlá‰tní pfiíbûh. Jako kluk jsem hrál na
klarinet, jako mÛj otec. JenÏe mÛj táta je profesí zemûdûlec, a to já jsem chtûl b˘t taky.
MÛj dûda mûl na vsi grunt, o kter˘ ale pfii‰el
díky reÏimu a soudruhÛm, ktefií to s námi mysleli tak dobfie... Dûdeãka pro jistotu zavfieli,
babiãka zÛstala se ãtyfimi syny sama. Jezdil
jsem tam jako dítû na prázdniny, to ale bydleli
v jiném domû, na vejminku, jak se fiíkalo, a já
okukoval ten star˘ grunt, kter˘ chátral
a pustl, jak se o nûj starostlivû staralo JZD.
Nemohl jsem to dlouho pochopit, jak je tohle
moÏné. Tak jsem se tehdy asi rozhodl, Ïe aÏ
budu velk˘, Ïe budu takov˘m hospodáfiem
jako dûda. Na‰i mû ale zfiejmû chtûli popostrãit nûkam dál, tak se rozhodlo gymnázium,
ale i tam se to nakonec zvrtlo, právû kvÛli klarinetu. A je‰tû o nûco pozdûji si mû vybral saxofon, díky mu za to. UÏ bûhem studií na
JAMU na sebe pfiíleÏitosti nenechaly dlouho
ãekat, jedna z nich MdB. Byla to West Side
Story a o nûco pozdûji My Fair Lady ze ZelÀáku.
Najdeme i nejvût‰í muzikantsk˘ záÏitek?
S tûmi „nej“ jsem opatrn˘, ale mám jeden záÏitek, kter˘ mi doslova zmûnil Ïivot. Byla to
varhanní improvizace po pÛlnoãní m‰i v kostele sv. Jakuba v Boskovicích. Lidé uÏ se pomalu rozcházeli, ale kostel hfimûl hudbou. Od
té chvíle jsem vûdûl, Ïe se chci pfiiblíÏit k nûãemu tak krásnému a neuchopitelnému.
V tomto smyslu to byl pro mne záÏitek
moÏná mysteriózní. Ten okamÏik byl tak nasycen˘... Znáte ten pocit, Ïe máte v hlavû
úplnû jasno? A tehdy jsem jako student druhého roãníku v˘bûrové matematické tfiídy
gymnázia v Boskovicích ponûkud otoãil smûr,
tam se to zvrtlo. Zvolil jsem si hudbu a pfiihlásil se na konzervatofi.
Existuje hudebník, kter˘ vám uãaroval?
No, byl to asi ten varhaník. MoÏná byl jenom
prostfiedníkem... nûãeho, nûkoho? Pfiíbûh má
je‰tû pokraãování. Tent˘Ï varhaník mi v tom
samém kostele o mnoho let pozdûji zahrál
svatební pochod... PovaÏoval jsem totiÏ za samozfiejmé, Ïe u takového okamÏiku by
13. a 14. března 2013
nemûl chybût.

Orchestr mdb

antOnín mÜhlhansl
Cítíte se dobfie na jevi‰ti, nebo se vám lépe
pracuje v záti‰í vytvofieném pod jevi‰tûm
Hudební scény v MdB?
Jevi‰tû patfií hercÛm, tam bych se neodváÏil,
ale koncertní pódium mi nevadí. Jsem sice
stydliv˘ a introvert, ale nauãil jsem se s tím
pracovat, i tréma se dá ovládat. Koncert
s kvartetem nebo sólov˘ saxofonov˘ recitál,
to je velká v˘zva. âlovûk je tam jen za sebe,
nechce zklamat lidi, co pfii‰li, ale ani sebe,
a to vás nûkam posunuje. Pak pfiijdou tfieba
okamÏiky jako vyprodaná Lucerna s B-Side
Bandem a Vojtou Dykem, coÏ je taky hodnû
nepopsatelné. Ale musím fiíct, Ïe i jakékoliv
záti‰í, zvlá‰tû to pod jevi‰tûm, mÛÏe b˘t velmi
pfiíjemné. Obãas lze i nûco pûkného zahlédnout...
Text a foto: jef Kratochvil
9
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cyril a metOděJ

aneb dobrodružství písma
velkolepý příběh našich dějin

slavnostní premiéra v sobotu 22. června 2013
Inscenace Cyril a Metodûj nebude tradiãním
Ïivotopisn˘m vyprávûním. Osud obou soluÀsk˘ch bratfií a jejich pouÈ na Velkou Moravu
propojuje s milostn˘m pfiíbûhem tfií MoravanÛ – intelektuála Svojmíra, váleãníka Vojslava a jejich vzájemné lásky, smyslné
venkovské dívky Vesny. Tyto ãinoherní v˘stupy se pak navíc prolínají s baletními sekvencemi, které vypráví pfiíbûh samotného
jádra cyrilometodûjské mise – pfiíbûh písma.

22.- 24. června, 4.- 7. července 2013

kOlOčava
muzikálová balada

26. a 27. června 2013

barOn trenck
výpravná legenda se zpěvy

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

cikáni JdOu dO nebe
balada o zloději koní

9. a 10. července 2013

my fair lady (ze zelŇáku)
muzikál

12. - 14. července 2013

biskuPskÝ dvůr 2013

22. června – 14. července 2013
10

Dokoran_duben2013_Sestava 1 26.3.13 9:37 Stránka 11

„Jsem vlastnû ‰Èastn˘ ãlovûk. Od patnácti let
jsem chtûla hrát divadlo, a to pfiání se mi splnilo. Cel˘ Ïivot jsem dûlala to, co mû baví.
Vím, Ïe to nebylo marné.“
·est desetiletí na jevi‰ti, více neÏ 160 dramatick˘ch postav a jedna divadelní scéna. Tak lze
v nûkolika ãíseln˘ch údajích pfiipomenout v˘raznou osobnost nejen Divadla bratfií Mr‰tíkÛ,
ale také osobit˘ hlas brnûnského rozhlasu
a jméno, které b˘vá spojováno s poãátky brnûnského dabingového studia. Jifiina Prok‰ová
Tomková oslavila v bfieznu krásné Ïivotní jubileum a my si ji zde rádi pfiipomeneme.
I mlad‰í diváci si ji pamatují z nedávného pÛsobení na jevi‰ti. VÏdyÈ hrála je‰tû Paní Roseovou v muzikálu Hello, Dolly!, Babiãku ve
Tfiech mu‰ket˘rech ãi Tetu Nonancourtovou
ve Slamûném klobouku. To je ale pouh˘
vrchol pomyslného ledovce hereck˘ch pfiíleÏitostí a nezapomenuteln˘ch postav, kter˘m
vdechla v divadle na Lidické ulici Ïivot.
Narodila se 11. bfiezna roku 1928 v Praze
v rodinû vysoko‰kolského profesora a stfiedo‰kolské profesorky, ktefií ji pravidelnû od
útlého dûtství nechávali nasát divadelní
atmosféru díky náv‰tûvám divadelních domÛ
v Brnû, kam se záhy pfiestûhovali. I pfies poãáteãní nevÛli rodiãÛ divadelnímu kouzlu
podlehla a díky podpofie hereãky ZdeÀky
Gräfové, která se za ni pfiimluvila, se mohla
Jifiina ve sloÏitém roce 1944 pfiihlásit ke studiu herectví na Státní konzervatofii v Brnû.
Ani ji tehdy ale neminulo totální nasazení,
rok pracovala spoleãnû se svou sestrou v mlékárnû, po znovuotevfiení konzervatofie v roce
1945 se mohla koneãnû zaãít aktivnû vûnovat
splnûní svého snu. Ihned po ukonãení studia
získala angaÏmá do Divadla bratfií Mr‰tíkÛ
a tehdy jistû netu‰ila, Ïe se s touto scénou jiÏ
nikdy nerozlouãí. Zaãínala zde jako Haniãka
v Jiráskovû Lucernû (1951) ãi Dorotka ve
Strakonickém dudákovi (1955), ale také jako
Katefiina v Ostrovského Boufii (1955). Zásadním se pro ni stalo setkání s fieditelem Milanem Páskem, pod jehoÏ umûleck˘m vedením
mohla naplno ukázat své vyzrálé herectví.
K nezapomenuteln˘m siln˘m hrdinkám patfií
její AlÏbûta Anglická v Schillerovû Marii Stuartovnû (1955), Blanche ve Williamsovû
Tramvaji do stanice Touha (1968) ãi Klára

Jubileum

Jiřina PrOkŠOvá tOmkOvá
v Dürrenmattovû Náv‰tûvû staré dámy (1972).
Vedle kfiehk˘ch, zlomen˘ch Ïensk˘ch postav
se uplatnila i v mnoha komediálních rolích,
zmiÀme napfiíklad Paní Vodiãkovou ve Vesel˘ch paniãkách windsorsk˘ch (1977) ãi Lady
Chilterovou ve Wildovû Ideálním manÏelovi
(1978). Sama ráda vzpomíná i na hudební inscenace, pfiedev‰ím hry Voskovce a Wericha,
které v divadle zaãal od konce 70. let uvádût
reÏisér Richard Mihula, o nûmÏ jednou fiekla:
„Byl to skvûl˘ ãlovûk. Dokázal na jevi‰ti vytvofiit jedineãnou atmosféru, která (s trochou
nadsázky by se dalo fiíci) hrála za nás.“ V divadle, kde ztûlesnila více neÏ 160 rÛzn˘ch postav, potkala i svého celoÏivotního partnera
a manÏela, herce Jifiího Tomka. Nabídky na
jiná angaÏmá sice odmítala, ale ãile se vûnovala i práci v rozhlasu, v televizi, ve ‰kole
(mezi její Ïáky patfiil i Erik Pardus) a v dabingu,
za kter˘ získala v roce 2010 i Cenu Franti‰ka
Filipovského za celoÏivotní pfiínos.
Zdenûk Bure‰ v jednom rozhovoru krásnû
o kolegyni pronesl: „Jifiinka utkvûla vÏdycky.
KdyÏ vejde na jevi‰tû, vejde tam osobnost.
A to se mi líbí na jejím herectví, je klidná, sebejistá, vyrovnaná. KdyÏ pfiijde na jevi‰tû Jifiinka, pfii‰el poklid.“
Pfiejeme Jifiince k úctyhodnému Ïivotnímu jubileu v‰e nejlep‰í!
Klára Latzková
11
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čert tě vem!

stanislav mOŠa
Muzikál Koãky znají i lidé, ktefií se pfiímo
o Ïánr hudebního divadla nezajímají. Nejen
díky slavné inscenaci, ale i britskému filmu
z roku 1998. Abstraktní pohádkov˘ pfiíbûh vypráví o pravidelném setkávání koãek z Jellica
na v˘roãním bále, kde vÏdy jedna vyvolená
koãka získává moÏnost dal‰ího Ïivota. KaÏdá
koãka po tom touÏí a divák tak poznává nejen
mnoho koãiãích hrdinÛ, ale zejména charakterÛ. Proslul˘ autor Lloyd Webber rád pfiipomíná, jak mu v dûtství jeho matka Jean ãasto

pfiedãítala nádherné ver‰ované pohádky o koãkách od Thomase Stearnse Eliota – nositele
Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948.
Z tûchto ver‰Û stvofiil Webber poetick˘ taneãní
muzikál. A tento trhák vstoupí také na jevi‰tû
Hudební scény Mûstského divadla v Brnû, kde
jej bude reÏírovat fieditel tohoto divadelního
stánku Stanislav Mo‰a. A z rozhovoru s ním
vyplynulo, Ïe diváky, oãekávající toliko pfiíbûh
v chlupaté koãiãí kÛÏi, ãeká nejedno pfiekvapení…
12
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TakÏe dal‰í hit pro Mûstské divadlo Brno na
obzoru anebo proã Koãky?
Právû tento titul by nás jako scénu zab˘vající
se hudebním divadlem vlastnû nemûl minout.
A jde skuteãnû o legendární inscenaci, která
tfieba – jak málokdo ví – v Theater an der Wien
nastartovala slavnou muzikálovou éru ve
Vídni brzy po lond˘nské premiéfie v roce 1981.
Svût si u na‰ich jiÏních sousedÛ zaãal v‰ímat
moÏností, jak nakládat se zvlá‰tním scénáfiem,
zde konkrétnû s poezií. To bylo skvûlé. Po
Koãkách Maìafii udûlali muzikál Vlci, coÏ byla
sice obdobnû ãíslová opera, ale tento maìarsk˘ titul mne rozesmál. To jiÏ bylo ménû
skvûlé.

jen dal‰í titul do v˘kladní skfiínû muzikálov˘ch perel v MdB?
Jde skuteãnû o kvalitní a specifick˘ muzikál,
jak˘ch je málo. Co se t˘ãe jeho podoby, tedy
jak se hrál po celém svûtû, je v‰e postaveno na
tom, Ïe se autorsk˘ koncept vãetnû kost˘mÛ
a bezmála detailÛ líãení v‰ude opakoval. KdyÏ
jsem se obrátil na majitele práv, fiekli mi, Ïe
nám titul dají, ale Ïe Koãky potfiebují „oprá‰it“. A Ïádali po mnû zcela nov˘ koncept.
Musel jsem tedy nejprve poslat do Lond˘na
návrh scény Petra Hlou‰ka a kost˘mÛ od Andrey Kuãerové s mou reÏijní vizí, která nijak
nesouvisí s tím, jak ta inscenace dosud po svûtû
vypadala.

Muzikál Koãky bude originální podívanou
Vy jste se s Koãkami poprvé setkal kdy a kde?
Já mûl to ‰tûstí, Ïe to bylo v Lond˘nû na konci
osmdesát˘ch let. Byl jsem nad‰en˘ z toho, Ïe
existuje tak poetické pfiedstavení pro rodiãe
s dûtmi. A v divadle nakonec na vûku nezáleÏí,
takÏe si jak dûti, tak i rodiãe uÏívali nové inscenace, moderní, libé oku i uchu. Bylo zkrátka
na co se koukat a co poslouchat. A navíc ‰lo
o muzikál, jehoÏ libreto znají v‰ichni Britové
nazpamûÈ. Webber pfii skládání tohoto muzikálu totiÏ nespolupracoval s libretisty (jako
napfi. s Timem Ricem na Evitû a Jesus Christ
Superstar – pozn. autora), ale pouÏil jiÏ existující text, konkrétnû úsmûvné ver‰e pro pobavení od literárního klasika T. S. Eliota.
Základem se stala jeho Old Possum’s Book of
Practical Cats z roku 1939. Tyto básniãky jsou
natolik oblíbené, Ïe se Lond˘Àané jdou koukat
na nûco, co znají ze ãtení od maminek z dûtství.
To u nás v oblasti hudebního divadla nemá
zatím obdobu.
Jak a proã se tedy Koãky dostaly na vá‰ divadelní playlist?
KdyÏ dûláme dramaturgii na‰eho divadla, vÏdy
se vedle nûkolika pÛvodních titulÛ, které se
pí‰í pro tento dÛm, snaÏíme uvádût jeden aÏ
dva tituly z oné pomyslné zlaté muzikálové
studnice. I kdyÏ v tomto pfiípadû jde jenom
o tfii dekády let „star˘“ titul, uÏ se stal po právu
legendárním. I kdyÏ i trochu zestárnul.
TakÏe budeme mluvit o nadãasovosti nebo
proã hrát Koãky právû dnes? Není to prostû

To zní bezmála napínavû. Já myslel, Ïe máte
onu podmínku tzv. first class production, tedy
vlastnû dûlat jenom repliku prvního a závazného uvedení...
My mûli vÏdy napfi. i u BídníkÛ, Mary Poppins,
âarodûjek z Eastwicku a dal‰ích titulÛ, které
patfií do jmenované kategorie, mnohem vût‰í
volnost. Vlastnû je‰tû Ïádná z inscenací tzv. velkého muzikálového repertoáru u nás nevznikla jako kopie. S plnou zodpovûdností
fiíkám, Ïe nám to leckde po svûtû závidí. Ale
nikdy to nebylo jako nyní, udûlat to zcela
jinak… Koãky mi ãasem pfiirostly k srdci, zamiloval jsem se v‰ak nejenom do té nádherné
hudby, ale i do hlubokého sdûlení této naoko
prosÈouãké vyprávûnky. Je to nádherné podobenství o na‰í lidské existenci, o vzpomínkách
na to, jak jsme byli mladí a krásní a sexy,
i smutná konfrontace s tím, Ïe je tomu tak jen
do ãasu a Ïe na‰í jedinou jistotou, kterou zde
máme, je na‰e smrtelnost… Av‰ak právû
koãky si spojujeme s hravostí, která si nepfiipou‰tí dÛsledky spojené s jak˘mkoliv koncem.
Mládí nevnímá Ïivot jako nûjakou fatální událost, ale jen jako radost, radost, radost! Obzvlá‰È u tak typického tvora stvofieného pro
pohodu, pro nev‰ímavost ke svému okolí,
tvora, kter˘ si Ïije po svém, a to sice koãky.
Z tohoto hlediska jsou konsekvence uloÏené
uvnitfi tohoto vyprávûní nesmírnû zajímavé,
milé, vtipné, nosné, a tedy i moderní, souãasné
a nadãasové.
13
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vázet jejich koãiãí stíny. Tady vyuÏijeme zázrakÛ animací mága Petra Hlou‰ka. Za protagonistou se v urãitém gestu objeví identické
gesto koãiãí. Ve sborov˘ch choreografiích i sólov˘ch ãíslech tak budou úãinkující pronásledovat koãiãí stíny. Lidská bytost mÛÏe b˘t
prostoupena koãiãí du‰í, která následnû vrhá
právû onen zvífiecí stín. A stíny nakonec nebudou jedinou animací tohoto pfiedstavení –
bude toho mnohem víc, ale to uÏ si nechám
jako pfiekvapení…
Obejdete se tedy bez obliãejov˘ch koãiãích
masek a chlupat˘ch paruk, jak je máme s muzikálem Koãky spojené?
Nic z toho opravdu pouÏívat nebudeme. Andrea Kuãerová jako v˘tvarnice pfiipravila kost˘my, které jsou stejnû svÛdné jako tfieba
v muzikálu Chicago, i kdyÏ tady nepÛjde o muzikál ve spodním prádle. Aktéfii také
nebudou mít Ïádné vyloÏenû zvífiecí
atributy, snad kromû del‰ích nehtÛ,
kromû líãení oãí. Îádné ãumáãky ãi
koãiãí vousy. Budou to lidé pfiejímající
cosi z koãek, ale hrající si ono koãiãí
vyprávûní vlastnû pro sebe.
Koãka sice v ãe‰tinû znamená pohlednou dívku, ale v muzikálu nejde
jenom o mládí. Ústfiední melodie muzikálu nazvaná Memory (která jediná nepochází z Eliotovy kniÏní
pfiedlohy a která se stala jednou z nejhranûj‰ích a nejnahrávanûj‰ích písní
posledních tfiiceti let) je vlastnû nostalgickou vzpomínkou staré koãky
Grisabelly…
Jsem rád, Ïe tuto roli bude hrát a zpívat Alena
Antalová. Její figura v‰ak není v této fií‰i koãek
jediná, která vzpomíná na své „teenagerovské“ ãasy. Nejstar‰í kocour tady nakonec rozhoduje, kdo se v této tro‰ku bizarní a dekadentní spoleãnosti dostane do koãiãího nebe.
Grisabella není v na‰í koncepci nûjakou opomíjenou, zapomenutou pra‰ivou a starou koãkou. Má zde konkrétní vazby na dal‰í role a její
smutek vyvûrá právû z nenaplnûn˘ch Ïivotních
oãekávání. Ná‰ koncept prostû nabízí celou
fiadu neb˘val˘ch, ale zato nesmírnû krásn˘ch
moÏností. TûÏko se srovnávám s tím, Ïe se na
závûr snese shora nûjaká koãiãí tlapka a ta vynese Grisabellu s sebou do nebe.

A jsou tedy pro vás Koãky zvífiecí bajkou
nebo spí‰e metaforick˘m vhledem do svûta
lidí?
V‰e vychází z mého konceptu. Do Lond˘na
jsem poslal zprávu, Ïe Koãky je moÏné dûlat
jinak. Vyprávût o nich zcela zvlá‰tním zpÛsobem, kter˘ dotvofií jiné vazby. Nám tedy ne‰lo
o to, aby se po jevi‰ti pohybovali lidé maskovaní a co nejvíce podobní zvífiatÛm. KdyÏ jsme
dûlali Aristofanovy Ptáky, fiíkali jsme si, Ïe aÈ
je herec maskovan˘ sebelíp, stejnû nevzletí.
A kdyÏ se na tuto koãiãí pohádku díváme
z více neÏ tfietí fiady, stejnû si uvûdomujeme
mÀoukající herce lezoucí po kolenou, herce,
ktefií nás teprve vedou do svûta fantazie
a pfiedstav, Ïe jsou koãiãky a kocoufii, av‰ak
zÛstávají pfiitom pofiád lidmi. Proto jsem se
rozhodl, Ïe tu lidskost na‰im koãkám pfiiznám.

V‰e se bude odehrávat ve vybydlené fabrice,
kterou si souãasní vysoce nadprÛmûrnû zámoÏní lidé pfiestavûli na loftové bydlení. Scénû
dominuje obrovské rozbité okno. Do loftu si
zvou tihle pracháãi spoleãnost na zvlá‰tní bál,
pfiicházejí lidé obleãení do nádhern˘ch rób, do
koÏichÛ, plá‰ÈÛ – v‰ichni se ‰krabo‰kami na
oãích. Tito lidé po pfiedehfie odhodí kabáty,
plá‰tû i koÏichy a zÛstanou v kost˘mech, které
respektují linii lidského tûla… Já totiÏ uÏ do
Lond˘na psal, Ïe u nás v âechách a na Moravû
znamená oznaãení koãka i kocour sexy holky,
nádherné Ïenské i sexy chlapy. Já tedy budu
muzikál Koãky hrát právû pfies takovéto lidi,
které ov‰em v jist˘ch momentech budou pro14
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jsme se zavázali na ‰edesát pfiedstavení, ale já
bych byl smutn˘, kdyby to bylo ménû neÏ sto
repríz. Poãty pfiedstavení si v‰ak urãí aÏ sami
diváci. Nechceme dûlat divadlo, které obecenstvu nûco vnucuje za kaÏdou cenu. Îijeme
v dobû liberální demokracie a já nechci, aby se
kdy vrátila zvÛle a násilí páchaná v minulosti
na obecenstvu násilnick˘mi reÏimy.
âeská verze muzikálu Cats (Koãky) mûla premiéru na podzim roku 2004 v praÏském divadle Milénium. Zmínûná verze muzikálu
Cats v‰ak i z dÛvodÛ neshod v produkãním
t˘mu a ‰patné marketingové strategie nedosáhla takové náv‰tûvnosti a popularity, kterou oãekávala, a byla po necelém roce v záfií
2005 ukonãena. Co si od Koãek smûrem k divácké obci v Brnû slibujete vy?
My tu nejsme od toho, abychom napravovali,
co se jinde nepovedlo. Jsme bytostnû spojeni
s mûstem Brnem a spádovou oblastí kolem nûj.
Koãky jsou opravdu dárkem zejména tûmto
divákÛm. A nezacelujeme jejich nastudováním
Ïádnou díru na tuzemském trhu. My dûláme
divadlo pro radost v‰ech jeho úãastníkÛ!
V pfiedjarním ãase v‰emoÏn˘ch cen pfii‰ly v˘sledky 9. roãníku divadelní ankety internetového portálu i-divadlo.cz, ve kterém obsadilo
Mûstské divadlo Brno pfiední pfiíãky témûfi
v‰ech kategorií a bylo dokonce zvoleno nejoblíbenûj‰ím divadlem roku 2012. Jsme v období rÛzn˘ch divadelních cen jako RadokÛ
a Thálie. Které z tuzemsk˘ch divadelních
uznání pro vás má váhu?
Je mi líto, Ïe si díky zpÛsobu hlasování, a tedy
logickému, i kdyÏ nespravedlivému podporování praÏského divadelního prostfiedí, nemohu
pfiíli‰ váÏit Cen Alfréda Radoka. Mnoho hlasujících, jejichÏ tipy se prostû sãítají, nevytáhne
paty za produkcí mimo hlavní mûsto. MimopraÏ‰tí tvÛrci jsou tady silnû znev˘hodnûni.
Jiné je to u Cen Thálie, pfii nichÏ pracují mnohaãetné komise, které se své práci velmi peãlivû vûnují. Já v‰ak nejvíc nemám rád ta
procenta, kuliãky a hvûzdiãky, kter˘mi opatfiují
nûktefií recenzenti svoje kritiky v novinách. Takové soutûÏení mi pfiijde legraãní, pÛsobí to
nûkdy jako hodnocení ãistoty stanu na nûjakém tábofie… Jinak jsem rád, Ïe je divadelních
cen vícero a Ïádnou jejich inflaci nepociÈuji.
Text: Lubo‰ Mareãek, foto: jef Kratochvil

V praÏské verzi muzikálu Cats zpívala Grisabellu Yvetta Blanaroviãová, kterou jste
pfied ãasem pfiizvali i do va‰ich âarodûjek
z Eastwicku. Plánujete úãast nûjak˘ch praÏsk˘ch hvûzd ãi znám˘ch tváfií i nyní?
Na‰eho castingu se zúãastnily na dvû stovky
lidí. TakÏe vybírat je z ãeho. A s Alenou Antalovou bude alternovat Hanka Holi‰ová – obû
nám Praha jenom závidí. A nejenom tyto dvû
hereãky, ale celou plejádu dal‰ích, jak se teì
ukázalo pfii na‰em hostování s muzikálem
Mary Poppins v praÏském Divadle Hybernia
nebo pfii hostování Petra Gazdíka v praÏské
produkci BídníkÛ.
Které Webberovy muzikály jste uÏ dûlal?
A v ãem jsou právû Koãky jiné v kontextu tohoto díla?
ReÏíroval jsem inscenace Evita, Jesus Christ
Superstar a Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘
plá‰È – nûkteré z nich nûkolikrát a v rÛzn˘ch
jazycích. Pfiíbûh Josefa je kfiehká a de facto
také jako Koãky ãíslová opera. Jesus Christ Superstar je v˘znamnû prokomponovanûj‰í neÏ
Koãky, které v‰ak nesou uÏ v‰echny znaky
Webberova geniálního muzikantského uvaÏování. A Koãky se jako dílo vymykají jeho
jin˘m dílÛm zejména textovû. Tim Rice je samozfiejmû jin˘ básník neÏ T. S. Eliot, je to jin˘
svût, jiná metafora. Poezii ãtou dnes lidé ãím
dál ménû, a tak mÛÏeme b˘t jenom rádi, Ïe
existují evergreeny jako Koãky. Navíc Anglosasové pfiiná‰ejí do toho na‰eho chmurného
a umûlecky ãasto zakomplexovaného svûta
hravost a humor. Tyto Koãky, i kdyÏ se tady
uvaÏuje o Ïivotû a smrti, nejdou cestou psaní
zatûÏkaného trudomyslnou filozofií. Tady v‰e
lehce pochopí i dûti. Teze zde neleÏí na prvním
místû.
Jedná se o nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii
lond˘nského West Endu i newyorské Broadwaye, kter˘ ve svûtû vidûlo pfies 67 milionÛ divákÛ. Ve svém domovském divadle New
London Theatre byly Koãky uvádûny cel˘ch
21 let. Kolik repríz a divákÛ plánujete vy?
Tedy spí‰ jak dlouho jej chcete hrát?
NedokáÏu to odhadnout. U âarodûjek z Eastwicku bych b˘val byl spokojen˘ se tfiiceti reprízami a vidíte, dnes jich máme o rovnou
stovku víc. U Mary Poppins jsme také na sto
tfiiceti pfiedstaveních. V lond˘nské agentufie
15

Dokoran_duben2013_Sestava 1 26.3.13 9:38 Stránka 16

funny Girl
klasická muzikálová komedie

hudební scéna

3. a 4. dubna 2013

zorro
romantický
historický muzikál

hudební scéna

10. - 14. dubna 2013

Očistec
muzikálová situační komedie

hudební scéna

16. - 18. dubna 2013
16

Dokoran_duben2013_Sestava 1 26.3.13 9:38 Stránka 17

nuceni vzdát se v‰eho fyzického/pozemského, co dosud
povaÏovali za jedin˘ a opravdov˘ smysl sv˘ch ÏivotÛ.
Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvlá‰tní místo uneseni
tfiemi okouzlujícími dívkami, které se je spolu s ostatními
ãleny fiádu snaÏí prostfiednictvím pfiímé konfrontace pfiesvûdãit, Ïe podstatou lidského bytí má b˘t jakési vy‰‰í
poslání. V ãele s matkou pfiedstavenou dovolují mni‰i
a mni‰ky nahlédnout tfiem „v˘trÏníkÛm“ do ÏivotÛ tûch,
ktefií svou touhu po tûlesnosti, mamonu ãi obÏerství pfiehnali a sami za to potom tvrdû zaplatili. V pfiíbûhu se
tedy setkáme jak s hrabûnkou Báthory, tak s MahárádÏou z Dhárí ãi Pepíkem Stalinem a Dolfíkem Hitlerem. Nic ov‰em není tak jednoznaãné, jak na první
pohled vypadá. UkáÏe se, Ïe Matka Marie má se sv˘mi
oveãkami ponûkud pragmatiãtûj‰í plány, neÏ se navenek
jeví a zachováme pro tuto chvíli jako pfiekvapení, kdo
dojde ke skuteãnému oãi‰tûní. Budou to oni tfii nevázaní
mladíci, nebo nadpozemská bytost Andûla, která dosud
nepoznala jin˘ neÏ klá‰terní svût?
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Stanislav Slovák, Jifií Mach, Du‰an Vitázek, Jaroslav Zádûra, Alan Novotn˘, Hana Holi‰ová, Andrea
Bfiezinová, Mária Lalková, Johana Gazdíková, Zdenûk
Junák nebo Milan Nûmec, Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková nebo Zuzana Mauery a dal‰í.

hraJeme
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová:
FUNNY GIRL
Tento slavn˘ americk˘ muzikálov˘ titul mûl premiéru na
Broadwayi jiÏ v roce 1964, kde ihned zaznamenal fenomenální úspûch a hrál se více neÏ tfiináctsetkrát. Od té
doby pfiíbûh vaudevillové umûlkynû Fanny Briceové
uchvacuje diváky po celém svûtû. Jeho oblíbenost zpÛsobil i stejnojmenn˘ film z roku 1968 s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem v hlavních rolích, za kter˘
svûtoznámá hereãka získala Oscara, a nutno dodat, Ïe
tuto roli hrála také v divadelní premiéfie. Strhující vyprávûní o Ïivotû a velké lásce umûlkynû a jejího manÏela, hazardního hráãe, je plné nezapomenuteln˘ch taneãních
ãísel a jiÏ zlidovûl˘ch melodií. Navíc je inspirováno skuteãn˘m pfiíbûhem hereãky, taneãnice a zpûvaãky, která
se díky svému fenomenálnímu talentu a smyslu pro
humor dokázala i pfies poãáteãní nepfiízeÀ osudu doslova
promûnit z o‰klivého káãátka v záfiící a oblíbenou
hvûzdu divadelních produkcí. Muzikál byl ocenûn hned
nûkolika slavn˘mi cenami Tony.
ReÏie: Pavel Fieber
Hrají: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Ale‰ Slanina nebo Luká‰ Vlãek, Igor Ondfiíãek nebo Denny Ratajsk˘, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Hana Horká
nebo Zdena Herfortová, Jana Musilová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

Klaus Mann:
MEFISTO
Lidstvo pfiestalo vûfiit, Ïe za v‰ím zlem stojí ìábel. Skuteãnost je v‰ak mnohem hor‰í: ìábel je v nás. A kdyÏ ne
rovnou ìábel, tak alespoÀ jeho komplic. Kde se
v ãlovûku rodí ono potencionálnû ìábelské? Dramatizace slavného románu Klause Manna, jenÏ poprvé vy‰el
roku 1936, hledá odpovûì v sugestivním pfiíbûhu talentovaného, leã chorobnû ctiÏádostivého herce, kter˘
v p˘‰e a v touze po velk˘ch rolích, v touze po slávû, zaprodá svou du‰i nacistické moci. Tento herec – Hendrik
Höfgen, kter˘ na jevi‰ti virtuóznû ztûlesÀuje postavu Mefista, postavu z Goethova dramatu, se nakonec sám stává
Mefistem svého druhu. SvÛdn˘m, uhranãiv˘m miláãkem,
jemuÏ divadelní i filmov˘ Berlín leÏí u nohou, ale také
zaprodancem sv˘ch nûkdej‰ích ideálÛ a Ïivotních lásek.
MannÛv Mefisto v˘stiÏnû zachycuje ty momenty, které
setrvale hrozí strhnout moderního ãlovûka do pekla
vlastních ambicí a p˘chy. VÏdyÈ zaprodat du‰i je tak
snadné!
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka, Lenka Janíková, Lucie Zedníãková, Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Michal Isteník,
Viktor Skála, Evelína Kachlífiová, Hana Kováfiíková,
Pavla Vitázková, Jan Mazák, Ladislav Koláfi a dal‰í.

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

Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní
melancholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody
‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak
není pouhou dramatizací Diderotova románu Jakub Fatalista – je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlavních
témat, hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ
oãima ironického skeptika 20. století. Milan Kundera
touto hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í, jakou
zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se
opakující lidskou po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím,
„co je psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako divadelní po-

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a:
OâISTEC
Oãistec je podle církevní tradice fáze, v níÏ se lidská du‰e
osvobozuje od sv˘ch pozemsk˘ch hfiíchÛ a zapomíná na
ve‰keré tûlesné slasti, aby mohla vstoupit do vûãného
Ráje. I pfies utrpení a trápení, která jsou s tímto stavem
spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouÏenému
osvobození. Tento metafyzick˘ stav pojímá na‰e nová
hudební komedie Oãistec zcela reálnû. Tfiíãlenná skupina
svobodomysln˘ch rockerÛ se jistou shodou okolností
ocitne v jakémsi podivném klá‰tefie, kde jsou najednou
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PrOGram duben
činoherní scéna

hudební scéna

2.4. út 19.30 Jezinky a bezinky

AB2

3.4. st 19.30 funny Girl

4.4. čt 19.30 Jezinky a bezinky

T2013

4.4. čt 18.00 funny Girl

5.4. pá 19.30 my fair lady (ze zelňáku)

10.4. st 19.30 zorro

6.4. so 19.30 my fair lady (ze zelňáku)

11.4. čt 18.00 zorro

7.4. ne 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

12.4. pá 19.30 zorro

8.4. po 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

13.4. so 14.00 zorro

9.4. út 19.30 Jakub a jeho pán

C2

14.4. ne 15.00 zorro

10.4. st 19.30 Jakub a jeho pán

X2013

14.4. ne 19.30 zorro

11.4. čt 19.30 Jakub a jeho pán

A4

16.4. út 18.00 Očistec

12.4. pá 19.30 Jakub a jeho pán

Z2013

17.4. st 19.30 Očistec

13.4. so 19.30 Jakub a jeho pán

A6

18.4. čt 18.00 Očistec

14.4. ne 18.00 charleyova teta
15.4. po 19.30 dokonalá svatba
16.4. út 19.30 mefisto

Funny Girl
E2

17.4. st 18.00 mefisto
18.4. čt 19.30 mefisto

C4

19.4. pá 19.30 mefisto

AB5

20.4. so 19.30 mefisto

AB6

21.4. ne 19.30 mefisto

E7

22.4. po 18.00 Škola základ života

PPP

23.4. út 18.00 Škola základ života

P18

24.4. st 18.00 Škola základ života

PP1

25.4. čt 19.30 mefisto

A4

26.4. pá 19.30 mefisto

E5

Oãistec

27.4. so 18.00 brouk v hlavě
28.4. ne 18.00 brouk v hlavě
29.4. po 19.30 tři v tom

18
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PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

hosTování

DERniéRA

PrOGram květen
činoherní scéna

hudební scéna

1.5. st 18.00 Jezinky a bezinky

9.5. čt 19.30 kočky

C4

2.5. čt 19.30 Jezinky a bezinky

R2013

10.5. pá 14.00 kočky

3.5. pá 19.30 Jezinky a bezinky

A2013

10.5. pá 19.30 kočky

C5/E5

4.5. so 19.30 Jezinky a bezinky

M2013

11.5. so 19.30 kočky

P

12.5. ne 19.30 kočky

D/E7

13.5. po 19.30 kočky

A1/AB1

14.5. út 19.30 kočky

A2/AB2

15.5. st 19.30 kočky

A3/AB3

16.5. čt 19.30 kočky

A4/AB4

5.5. ne 18.00 Jezinky a bezinky
7.5. út 19.30 Jezinky a bezinky

X2013

8.5. st 18.00 zkrocení zlé ženy
9.5. čt 19.30 zkrocení zlé ženy

T2013

16.5. čt 14.00 donaha!
16.5. čt 19.30 donaha!

AB5

20.5. po 18.00 Jméno růže

17.5. pá 19.30 donaha!

P

21.5. út 18.00 Jméno růže

19.5. ne 19.30 donaha!

23.5. čt 18.00 kočky

22.5. st 19.30 donaha!

A3

26.5. ne 18.00 kočky

23.5. čt 19.30 donaha!

C4

28.5. út 19.30 kočky

24.5. pá 19.30 donaha!

A5

29.5. st 18.00 kočky

25.5. so 19.30 donaha!

A6

26.5. ne 19.30 donaha!

E7

27.5. po 19.30 zkrocení zlé ženy

Jméno rÛÏe

Z2013

28.5. út 19.30 donaha!

A2

29.5. st 19.30 donaha!

AB3

C2/E2

30.5. čt 18.00 měsíční kámen
31.5. pá 18.00 měsíční kámen

Jezinky a bezinky
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stavy napsáni dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak Kundera
svou vytfiíbenou komedií skládá – v nejistém svûtû, kde
víme jen to, Ïe jdeme vpfied, protoÏe „vpfied – to je
v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána neokázalou poctu
muÏskému pfiátelství.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová,
Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘,
Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana
Musilová, Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.

pohrává s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského hororu ãi westernu a kde se stfietává asijské bojové umûní
‰aolinsk˘ch mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina, Jan Mazák, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Evelína
Kachlífiová, Tomá‰ Sagher, Martin Havelka, Marta Prokopová, Igor Ondfiíãek, Rastislav Gajdo‰ a dal‰í.
Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
ANEB ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi
a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách v roce 1958.
DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se na divadle je‰tû
nikdy pfiedtím tolik nesmál…! Tedy právû jemu jsme
dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ
dûj se odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn
d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ newyorsk˘
Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, pfiíjemné a pohostinné
sleãny, zvou podobnû staré pány na bezinkové víno…
V této rajské pohodû se v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé... A tak kdyÏ tety nav‰tíví jejich synovec Mortimer,
nestaãí se divit…
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tûpán,
Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová,
Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel Mi‰urec, Tomá‰
Sagher, Michal Isteník a Robert Urban.

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?
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.

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, Hana Kováfiíková, Ladislav Koláfi,
Jan Mazák, Ivana VaÀková, Jana Musilová, Zdenûk
Junák, Karel Mi‰urec, Josef Jurásek, Martin Havelka
nebo Jaroslav Matûjka a Zdenûk Bure‰.

Umberto Eco:
JMÉNO RÒÎE
Franti‰kánsk˘ bratr William z Baskervillu spolu se sv˘m
Ïákem, mlad˘m novicem Adsonem z Melku pátrá po
okolnostech záhadn˘ch úmrtí, k nimÏ dochází bûhem nûkolika listopadov˘ch dnÛ roku 1327 v jednom nejmenovaném opatství v Itálii a které úzce souvisí s nejvût‰í
knihovnou tehdej‰ího kfiesÈanského svûta. Chce-li William z Baskervillu pfiijít záhadû na kloub, musí se vzepfiít
autoritû církve, Svaté inkvizici i ãelit temnému spiknutí
mnichÛ v opatství, musí se zkrátka spolehnout jen na svÛj
dÛvtip a inteligenci... Vá‰niv˘m a magick˘m pfiíbûhem
proniká divák do tajÛ stfiedovûké vzdûlanosti i stfiedovûké politiky, do milostn˘ch vytrÏení, do víru hlubinn˘ch
duchovních prozfiení i smyslné rozko‰e...
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Junák,
Ladislav Koláfi, Rastislav Gajdo‰, Stano Slovák, Luká‰
Vlãek, Jaroslav Matûjka, Michal Nevûãn˘, Miloslav
âíÏek, Igor Ondfiíãek, Jifií Mach, Martin Havelka, Radek
Láska a dal‰í.
B. Kid, P. ·tûpán, J. ·otkovsk˘, S. Slovák:
MùSÍâNÍ KÁMEN
Spletit˘ pfiíbûh vypráví o drahokamu mimofiádné hodnoty, kter˘ mÛÏe svému majiteli zaruãit nesmrtelnost
a kter˘ je ukraden mírumilovnému mni‰skému fiádu HubalÛ. Ti se jej vydávají nalézt, ale zji‰Èují, Ïe stopy vedou
do podivného, skrznaskrz hfií‰ného a zkaÏeného mexického mûsteãka Santa Mondega. A to je jen zaãátek parodické, zábavné a nápadité divadelní podívané, která si
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zkrocení
zlé ženy
legendární komedie o lásce
v různých podobách

činoherní scéna

8., 9., 27. května 2013

Jméno růže
tajuplný gotický thriller

hudební scéna

20. a 21. května 2013

měsíční kámen
upírsko-gangsterská komedie

činoherní scéna

30. a 31. května 2013
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sezónní PředPl atné
VáÏení divadelní pfiátelé, dovolujeme si Vám
nabídnout nové pfiedplatné na sezónu
2013/2014, díky nûmuÏ zhlédnete celkem
devût premiér – z toho jednu svûtovou a ‰est
ãesk˘ch. Zakoupením abonmá v‰ak získáte
také fiadu nezanedbateln˘ch v˘hod. Mezi nû
patfií napfiíklad to, Ïe kaÏd˘ pfiedplatitel má
zaruãené své stálé místo v hledi‰ti (dle vlastního v˘bûru), mûsíãnû pak obdrÏí zdarma ãasopis Dokofián, ve kterém se dozví o v‰ech
aktivitách i zajímav˘ch projektech Mûstského
divadla Brno. Na témûfi v‰echny mimofiádné
akce je pak kaÏd˘ abonent zván za zv˘hodnûné ceny. Ostatnû, cena je zásadní uÏ pfii
samotné koupi abonmá: je aÏ o 960,- Kã niÏ‰í
neÏ pfii koupi jednotliv˘ch lístkÛ v pokladnû
divadla.

dem vÏdy bylo, Ïe se v‰echno musí vyplatit.
A protoÏe ví, Ïe on uÏ se svûtu nevyplácí, ãeká
na nûkoho, kdo by s ním koneãnû zúãtoval.
Jeho odpÛrci v‰ak k nûmu mají pofiád pfiíli‰
velk˘ respekt… Pfiíbûh bude mít na jevi‰ti âinoherní scény ãeskou premiéru.
reÏie: Hana Bure‰ová

Mark Haddon, Simon Stephens

POdivnÝ PříPad se Psem

dojemn˘ pfiíbûh o hledání
Prazvlá‰tní detektivka souãasného britského
autora Marka Haddona spojuje napûtí, laskav˘ humor i siln˘ pfiíbûh o hledání vlastních
kofienÛ a o tûÏkosti lásky k postiÏenému dítûti
tak dovednû, Ïe byl za ni její autor ocenûn
v roce 2003 prestiÏní Whitbreadovou cenou za
nejlep‰í britskou knihu roku. Pouh˘ rok po
lond˘nské premiéfie mÛÏete zhlédnout tento
nev‰ední pfiíbûh i vy, na âinoherní scénû.
reÏie: Mikolá‰ Tyc

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth

flashdance

muzikál
Pfiíbûh osmnáctileté dívky Alex Owensové,
která pfies den pracuje jako sváfieãka a v noci
se vûnuje tomu, co ji opravdu naplÀuje, tedy
tanci, a touÏí se dostat na taneãní konzervatofi,
uchvátil cel˘ svût a písnû z nûj (napfi. What
A Feeling ãi Maniac) se nenahraditelnû zapsaly do dûjin populární hudby. Není divu, Ïe
se v roce 2008 rozhodl anglick˘ divadelní producent David Ian tento romantick˘ pfiíbûh
s atmosférou oblíben˘ch 80. let pfienést na jevi‰tû. Tom Hedley a Robert Cary napsali pfiíbûh lásky, touhy a splnûn˘ch snÛ podle
filmového scénáfie, se znám˘mi melodiemi
(v muzikálu se objevilo pût pÛvodních a ‰estnáct nov˘ch písní). Muzikál uvedeme v evropské (!) premiéfie na Hudební scénû.
reÏie: Stanislav Mo‰a

Ray Cooney, John Chapman

dvOJitá rezervace

tfieskutá komedie o pfiíli‰ mnoha schÛzkách
v jednom apartmá
Ray Cooney je kritikou ãasto a právem oznaãován za nekorunovaného krále (nejen) britské fra‰ky, za v pravém slova smyslu národní
poklad. Jeho hry jsou dokonale sestrojené
„ma‰iny na zábavu“, roztáãející ‰ílen˘ kolotoã
pfievlekÛ, zámûn, v˘mluv, skr˘vání a komick˘ch nedorozumûní pfiímo s matematickou
pfiesností. Tfii páry a dvojí nevûra v jediném
apartmá – uÏ jenom tím je na pofiádnou fra‰ku
znamenitû zadûláno…! Uvidíte na âinoherní
scénû.
reÏie: Stanislav Slovák

Martin Walser

V. Patejdl, I. Hubaã, E. Kreãmar, M. Hrdinka

rekviem za nesmrtelnéhO

dOn Juan!

ãerná komedie
Mimofiádnû vydafiená ãerná komedie o „v‰emocném“ panu Krottovi, jenÏ uÏ se mÛÏe
srovnávat pouze s Bohem, je satirick˘m podobenstvím o pfieÏitém spoleãenském systému,
kter˘ ne a ne zemfiít. Krottov˘m Ïivotním kré-

historick˘ muzikál
Don Juan, láskou zklaman˘ a tr˘znûn˘, se
rozhodne na ve‰keré dal‰í vztahy a city zanevfiít a v‰em Ïenám se pouze vysmívá, zneuÏívá
je a poniÏuje aÏ do okamÏiku, kdy mu osud
(nebo BÛh) po‰le do cesty Ïenu, kvÛli které je
22

Dokoran_duben2013_Sestava 1 26.3.13 9:39 Stránka 23

v‰ak jeden trumf v ruce – má byt. Byt, kter˘
úspû‰nû pÛjãuje k milostn˘m pletkám a záletÛm sv˘m kolegÛm i nadfiízen˘m, dokonce
i samotnému fiediteli poji‰Èovny Sheldrakeovi. Promiskuitní kolotoã v Chuckovû bytû se
v‰ak zarazí ve chvíli, kdy si do nûj Sheldrake
pfiivede pÛvabnou Fran Kubelikovou, kterou
Chuck tajnû miluje – a proto se rozhodne do
vûci vloÏit bez ohledu na kariérní následky…
Inscenaci pfiedstavíme na âinoherní scénû.
reÏie: Stanislav Slovák

odhodlán se zmûnit. Stejná vy‰‰í síla mu ji
v‰ak opût vezme, a tak Juan rukou dal‰í pÛvabné dámy umírá, rozzloben˘ na sebe, na
v‰echny, na cel˘ svût. PÛvodní muzikál, psan˘
pfiímo pro na‰e divadlo, vypráví znám˘ pfiíbûh
sviÏn˘m tempem a moderním jazykem, dává
prostor komick˘m i dramatick˘m situacím
v atraktivním prostfiedí. Dona Juana! pfiedstavíme úplnû poprvé, a to na Hudební scénû.
reÏie: Petr Gazdík

Anton Pavloviã âechov

strÝček váŇa

Mel Brooks, Thomas Meehan

mladÝ frankenstein

hofiká kaÏdodenní komedie obyãejn˘ch lidí
Souboj vá‰ní, sebeklamÛ, rozbit˘ch iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtovan˘ch lásek:
nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz zpÛsobu
Ïivota druhu homo sapiens. Hru plnou humoru a smutku napsal doktor âechov pfied sto
dvaceti roky, ale to ãechovovské trápení, trapnosti a smû‰nosti nám nejsou vÛbec vzdálené.
Str˘ãek VáÀa se na âinoherní scénu Lidické
ulice vrací po padesáti letech!
reÏie: Stanislav Mo‰a

muzikálová komedie
Potomek sic slavného, byÈ proklínaného
vûdce, mlad˘ Frederick Frankenstein je dûkanem na slavné univerzitû a se sv˘m nechvalnû znám˘m dûdeãkem nechce b˘t
jakkoli spojován. Je tedy opravdu nemile pfiekvapen, kdyÏ se dozví, Ïe po nûm zdûdil hrad
v Transylvánii. Série hororovû komick˘ch situací se zaãíná odehrávat ve chvíli, kdy se
Frederick musí kvÛli novû nabytému majetku
do Transylvánie vydat. Setkává se tam s tajemn˘m hrbáãem Igorem, dûsivou houslistkou Frau Blücherovou i se snaÏiv˘m
inspektorem Kempem… Dûj se zaplétá zvlá‰È
poté, co oÏije i „dûsivé monstrum“, av‰ak
díky parodickému nadhledu autorÛ v‰e konãí
smírem a smíchem. Muzikál byl nominován
na tfii ceny Tony a získal i cenu pro nejlep‰í
muzikál v anketû divadelních kritikÛ. Na‰e divadlo jej uvede na Hudební scénû v evropské
premiéfie.
reÏie: Petr Gazdík

William Shakespeare

král lear

tragédie po‰etilosti
Pfiíbûh krále Leara, kter˘ se po‰etile vzdává
trÛnu a rozdûluje království mezi své dcery, je
sociální a filozofickou tragédií, nezobrazující
jen vztahy rodinné, ale také vztahy spoleãenské a pfierÛstá v tragickou v˘povûì o podstatû
ãlovûka a jeho lidství. Toto geniální dílo, napsané pfied ãtyfimi stoletími, svou básnickou
silou, strhující, tfiebaÏe syrovou v˘povûdí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce dot˘ká nás v‰ech. Uvedeme na Hudební scénû.
reÏie: Stanislav Mo‰a

Objednávky na Sezónní pfiedplatné
2013/2014
pfiijímá Komerãní oddûlení divadla,
Lidická 16, 602 00 Brno,
telefon: +420 533 316 410,
e-mail: komercni@mdb.cz.
Noví zájemci o pfiedplatné si jej mohou zakoupit od 13. kvûtna 2013 kaÏd˘ v‰ední den
od 9.00 do 16.00 hodin.

Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David

sliby chyby

komediální muzikál o lásce a kariéfie
Události pfiíbûhu se toãí kolem fiadového
úfiedníka newyorské poji‰Èovny. Chuck Belloc
je jen koleãko v obrovském firemním soukolí,
touÏící po postupu na kariérním Ïebfiíãku. Má

2013/2014

upozornění pro stávající předplatitele:
nezapomeňte si obnovit své předplatné
do 30. dubna 2013!
23
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na skleničce

se svetlanOu JanOtOvOu

24
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ale pak si nasadí masku tajemného Zorra
a v tomto pfievleãení bojuje za práva lidí.
Jaká je va‰e postava Inez?
Inez je cikánka, se kterou se Diego seznámí
ve ·panûlsku, kde se skupinou cikánÛ vystupuje jako kouzelník. Inez se stane jeho pfiítelkyní a pfiíleÏitostnou milenkou. KdyÏ se Diego
rozhodne vrátit zpátky do Kalifornie, celá cikánská tlupa ho následuje. Inez je jedna
z mála, která ví, Ïe pod maskou hrdiny Zorra
se skr˘vá právû Diego. Proto je jeho spojenec.

V posledních sezónách se Svetlana Janotová
pfievtûlovala na jevi‰ti hned nûkolikrát do postav zboÏn˘ch dívek, které své emoce navenek pfiíli‰ neprojevují. AÈ to byla Andûla
v Oãistci, Jana v PapeÏce nebo pfii hostujícím
uvedení v brnûnské Kajot Arenû Jana z Arku
ve stejnojmenném oratoriu. O to víc si teì
sedmadvacetiletá hereãka, která se loni v létû
provdala za kolegu Luká‰e Janotu, uÏívá
svého úãinkování v muzikálu Zorro. V postavû cikánky Inez mÛÏe naplno projevit svÛj
temperament a Ïivelnou energii.

Své emoce neumím skr˘vat
Jak moc jste pfied zaãátkem zkou‰ek znala
pfiíbûh Zorra?
Vidûla jsem film s Antoniem Banderasem
a Catherine Zeta-Jonesovou, ale divadelní
verze se od filmu dost li‰í. Divadelní Zorro je
pfiíbûhem dvou bratrÛ, star‰ího Ramona
a mlad‰ího Diega, a jejich pfiítelkynû z dûtství
Luisy, ktefií spolu vyrÛstali ve mûstû Los Angeles v Kalifornii. KdyÏ si Diego odjede uÏívat svobodného Ïivota do ·panûlska, Ramon
se mezitím ujme vlády a páchá rÛzné krutosti.
Luisa se proto rozhodne vyhledat Diega
a pfiimût ho k návratu domÛ, aby ‰patnou situaci vyfie‰il. Diego zvolí takovou taktiku, Ïe
pfied sv˘m bratrem hraje roli oddaného sluhy,

Mûla jste moÏnost vidût muzikál Zorro na
vlastní oãi tfieba pfiímo v Lond˘nû?
To ne, i kdyÏ loni v záfií jsme s Luká‰em do
Lond˘na na pár dní vyjeli. Vidûli jsme napfiíklad muzikály Wicked nebo Billy Elliot, coÏ
byl velk˘ záÏitek. V‰e jsem vnímala jako naprosto nad‰en˘ divák.
Muzikál Zorro provázejí písniãky skupiny
Gipsy Kings. Je vám tato hudba blízká?
Moc se mi líbí energie, kterou v sobû tyto hispánské rytmy mají. A právû ta na‰e banda,
které je Inez souãástí, zpívá v‰echny nejznámûj‰í hity jako Bamboleo nebo Djobi Djoba.
Pfii zkou‰ení jsme navíc absolvovali i rychlokurz flamenca, kter˘ vedl profesionální ta-

V oratoriu Johanka z Arku na hranici,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Jakubem Zedníãkem
v muzikálu Pokrevní bratfii,
reÏie: Stanislav Mo‰a

neãník. To mû, jako velkou milovnici tance,
hodnû bavilo. Doufáme, Ïe diváky strhne
právû temperamentní hudba i efektní choreografická ãísla. Myslím, Ïe ná‰ muzikál Zorro
by mohl b˘t pfiíjemnou oddechovou podívanou.
A pro vás to musí b˘t pfiíjemná zmûna, Ïe si
mÛÏete na jevi‰ti po dlouhé dobû takto „zafiádit“.
Na‰tûstí to není zas aÏ po tak dlouhé dobû.
Minulou sezónu jsem sice nastudovala PapeÏku, ale i Lindu v Pokrevních bratrech, kde
si docela zafiádím. Ale je pravda, Ïe si velmi

uÏívám Ïivelné postavy, jako je napfiíklad
Velma Kellyová v Chicagu nebo Anita ve
West Side Story (kterou jsem nastudovala pro
zájezdy v angliãtinû) nebo teì Inez v Zorrovi.
Je fajn, Ïe nejsem reÏiséry nijak typovû za‰katulkovaná a dostávám pfiíleÏitosti stfiídat
rÛzné charaktery postav. Navíc, i kdyÏ jsem
velká „muzikálová du‰iãka“ a na muzikál
nedám dopustit, jsem pfiesvûdãená, Ïe kaÏd˘
muzikálov˘ herec by mûl b˘t v prvé fiadû
dobr˘ ãinoherec. Proto jsem vdûãná i za kaÏdou ãinoherní roli a je skvûlé, Ïe u nás v divadle si mÛÏu jeden veãer zahrát na
26
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âinoherní scénû takovou krásnou roli, jakou
je Irina ve Tfiech sestrách, a dal‰í den na Hudební scénû tfieba Velmu v Chicagu.
Která role pro vás byla zatím nejtûÏ‰í?
Zfiejmû Jana v PapeÏce. Hlavnû po pûvecké
stránce. Ale byla to pro mû v˘zva a hodnû
jsem se na ní, hlavnû co se t˘ká zpûvu, nauãila.
Zpûv je tedy pro vás ze sloÏek muzikálového
herectví nejtûÏ‰í disciplínou?
Urãitû ano. NeÏ jsem ‰la studovat muzikál,
chodila jsem jen na ZU· na tanec. Zpívala
jsem si jen tak pro sebe doma, ale pfied lidmi
jsem mûla blok. V˘bornû mi to ‰lo u mne
v pokojíãku, nejlépe kdyÏ nebyl nikdo doma.
Jakmile jsem zjistila, Ïe by mû mohl nûkdo
sly‰et, ‰ílenû jsem se stydûla. Doteì s tím bojuji, i kdyÏ je to paradoxní, protoÏe jsem vystudovala JAMU a uÏ jsem ãtvrtou sezónu
v divadle. Muzikál ale touÏím dûlat natolik,
Ïe v sobû ten strach a stud musím a chci neustále pfiekonávat. Doteì docházím na soukromé hodiny zpûvu k na‰í kolegyni paní
Hance Horké, mamince Hanky Holi‰ové,
která mi moc pomáhá.
KdeÏto v tanci jste se odjakÏiva cítila svobodná?
Ano, tanec je jakousi mou pfiirozenou souãástí. Cítím ho v sobû a kaÏd˘ pohyb si neuvûfiitelnû uÏívám. I kdyÏ po technické stránce
nejsem tak zdatná, jak bych chtûla b˘t, pfiece
jen nemám konzervatofi, ale jen deset let na
dobré ZU·. KaÏdopádnû, kaÏdé taneãní ãíslo

v muzikálech je pro mne dar. Teì si jako Inez
v Zorrovi taky dost zatanãím a je‰tû k tomu
flamenco, takÏe se mám na co tû‰it.
Jste v soukromí spí‰ uzavfiená nebo temperamentní?
Myslím, Ïe se to ve mnû tak trochu mísí.
V soukromí na sebe nerada upozorÀuji, exhibicionismus se ve mnû budí jen obãas v kruhu
pfiátel, hlavnû v‰ak aÏ na jevi‰ti. Ale své emoce
neumím skr˘vat. TakÏe mám potfiebu hned je
ventilovat, aÈ uÏ jsou pozitivní nebo negativní.
Obãas mluvím rychleji, neÏ myslím, a pak mû
to mrzí, obãas bych mohla b˘t víc diplomatická. MÛj temperament mi v‰ak nedovolí
emoce a názory tutlat v sobû.
I partnera jste si na‰la z oboru. Není to obãas
v domácnosti dvou hercÛ pûkná Itálie?
Luká‰ mû v tomto dobfie vyvaÏuje. Je klidnûj‰í. Jeho jen tak nûco nerozhodí a nefie‰í
vûci, které já nûkdy zbyteãnû fie‰ím aÏ moc.
CoÏ je dobfie. (smích)
KdyÏ uÏ je na vás divadla pfiece jen pfiíli‰,
jak od nûj nejlíp úplnû vypnete?
To nejrad‰i nedûlám vÛbec nic, jen tak leÏím
na gauãi, ãtu si nebo pfiepínám televizi.
Anebo taky relaxuji úklidem. K tomu je obzvlá‰È ideální den premiéry, kdy ãlovûk aspoÀ
na chvíli zapomene na to, co ho veãer ãeká.
Navíc po t˘dnech intenzivních zkou‰ek a generálek jsem ráda, Ïe taky koneãnû vyperu.
(smích)
Autor: Lenka Suchá
Foto: jef Kratochvil, Petr Hlou‰ek

Se Stanislavem Slovákem
v muzikálu Oãistec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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provinãního umûlce (Já nikdy neprorazím,
nikdy se neprosadím… Divadlo je hlavnû pokorná sluÏba umûní – a tak mu pokornû slouÏím).
HavelkÛv projev má v sobû náznaky svÛdného poku‰itele Mefista, kterého tak moc
touÏí hrát v divadle, ale i nûco z Fausta, jeho
protipólu v Goethovû tragédii, kter˘m se vlivem okolností stává v reálném Ïivotû. Této
dvojlomnosti je‰tû více nahrává to, Ïe Havelka stráví s nabílenou tváfií a v masce své
fatální role velkou ãást druhé poloviny pfiedstavení. Obû rozdílné identity se tak u nûj
prolínají do schizofrenní jednoty.
Sugestivní je ztvárnûní i vedlej‰ích figur,
z nichÏ nejvût‰í v˘voj prodûlává herec Hans
Miklas v podání Milana Nûmce. âlen
NSDAP a zastánce ideologie ãisté rasy se
tváfií v tváfi intrikánsk˘m praktikám nakonec

naPsali O nás
MEFISTO: MRAZIVù AKTUÁLNÍ
P¤ÍBùH O KARIÉRISMU
Mûstské divadlo Brno uvedlo adaptaci románu Klause Manna Mefisto. V nastudování
reÏiséra Petra Kracika dobfie rezonuje i dnes.
Jedno z nejkontroverznûj‰ích dûl evropské literatury dvacátého století, román Klause
Manna Mefisto, pfievedlo novû do jevi‰tní podoby Mûstské divadlo Brno. Pfiíbûh z meziváleãného Nûmecka vypráví o talentovaném
herci Hendriku Höfgenovi, kter˘ se kvÛli
vlastní umûlecké ctiÏádosti neváhá zaplést
s reÏimem, aniÏ by pochopil svou vinu. V nastudování hostujícího reÏiséra Petra Kracika
rezonuje téma hry dnes stejnû jako v dobû
svého vzniku.
Klaus Mann na‰el pro postavy svého románu
z roku 1936 pfiedobrazy ve skuteãnû Ïijících
osobnostech Nûmecka té doby. I v pfiedstavení se tak diváci v jeho první „hamburské“
polovinû seznamují s kulturní elitou V˘marské republiky pfied nástupem hitlerovského
nacismu k moci. Rozpoznat lze snadno i autobiografické prvky, v nichÏ Mann sám sebe
promítl do postavy mladého spisovatele Sebastiena Brucknera. Tento mlad˘ zh˘ralec
Ïije ve stínu slavného otce (paralela k nositeli
Nobelovy ceny za literaturu Thomasi Mannovi) a nezávaznû si uÏívá v témûfi incestním
vztahu se star‰í sestrou Erikou a jejich generaãní souputnicí Pamelou Wedekindovou.
âtyfiúhelník vztahÛ
âtvrtou osobou do podivnû propleteného
vztahového ãtyfiúhelníku je Eriãin manÏel
Gustaf Gründgens, s nímÏ mûl i Mann údajn˘
mileneck˘ pomûr. Inspiraci osudem tohoto
charismatického nûmeckého herce, kter˘ to
kariérnû dotáhl vysoko díky stykÛm s nacisty,
promítl Mann do titulní postavy románu.
Hendrik Höfgen v podání Martina Havelky
není bezohledn˘m manipulátorem s odhodláním jít si za sv˘m stÛj co stÛj, ani nervnû
blázniv˘m komediantem, jak ho známe tfieba
z pojetí Klause Maria Brandauera v oscarovém filmu Istvána Szabó z roku 1981. Jeho
Höfgen je spí‰e lehce unaven˘m charakterním hercem snaÏícím se vymanit ze ‰katulky

vzboufií, aby byl reÏimem ve v˘sledku stejnû
neúprosnû semlet. Podobnû dopadá i pfiesvûdãen˘ komunista Otto Ulrichs ztvárnûn˘
Michalem Isteníkem. V pfiesn˘ch zkratkách
podávají své postavy i Viktor Skála (ministersk˘ pfiedseda) nebo Jan Mazák (divadelní
kritik).
Scény v Kracikovû nastudování plynou v dekadentnû pomalém tempu, pfiesto s dramatick˘m nábojem a vtaÏením divákÛ. Mrazivû
syrovému vyznûní napomáhá strohá v˘prava,
která si úãelnû vystaãí s náznaky prostfiedí
a jednoduch˘mi zmûnami mobiliáfie. V˘znamotvorn˘m je ãasto i pouhé nasvícení jevi‰tû.
Pfiíbûh Mannova románu má univerzální
platnost a paralely k nûmu nacházíme dennû
okolo nás. Pfiíkladem z nedávné doby mÛÏe
28
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Göringa jako Generála. Popisuje ho jako
omezeného despotu a jeho Ïenu jako hloupou a netalentovanou hereãku. Do jin˘ch
figur Mann zaklel dal‰í divadelníky Pamelu
Wedekindovou a Maxe Reinhardta.
Divák, kter˘ se nezajímá o nacismus ãi osudy
rodiny Mannov˘ch, v‰ak nepfiijde zkrátka.
Autofii adaptace totiÏ pfied publikum staví nejenom kariéru lemovanou hákov˘mi kfiíÏi, ale
také obecn˘ pfiíbûh umûlce, kter˘ si zadá s reÏimem. KracikÛv Mefisto se sice odehrává
v dobov˘ch kost˘mech, ale i tak si nelze nevzpomenout na taneãky umûlcÛ kolem mocipánÛ v‰ech reÏimÛ. V brnûnské inscenaci
oproti próze do‰lo k redukci postav, ale napfiíklad pfiibyla sourozenecká dvojice Brucknerov˘ch. Zajímavé také je, Ïe na rozdíl od
filmu a zcela v duchu románu není explicitnû
zdÛrazÀována homosexualita hlavního hrdiny, coÏ také konvenuje hereckému macho
typu Martina Havelky. Inscenátofii se snaÏí
postupnû gradovat pfiíbûh úspû‰néh monstra,
které odhazuje blízké i svûdomí. A z pochyb
se vylhává vûtami jako KaÏd˘ reÏim potfiebuje divadlo! Nebo Já jsem pfiece jenom
herec!
Kracikova inscenace má místy aÏ pitoreskní,
panoptikální ãi ironickou atmosféru, která
konvenuje duchu románu. Na vyprázdnûné
scénû Jaroslava Milfajta se dvûma líãícími
stolky u boãních portálÛ, nejnutnûj‰ími rekvizitami a vyuÏívan˘mi Ïelezn˘mi vraty na horizontu se stfiídají v místy dekadentní atmosféfie dvû desítky postav. Autentickou náladu
zesiluje dobová móda kost˘mÛ Andrey Kuãerové, stejnû jako v nûmãinû zpívané písnû.
Kracikova inscenace není na‰tûstí metaforou
ãi moralitou, je peãlivû stavûn˘m obrázkem,
kter˘ mÛÏeme dodnes vidût kolem sebe nebo
pfiímo v nás. Za kaÏdého reÏimu (a nejen
v umûleckém svûtû) vede tenká hranice mezi
poku‰itelem a pokou‰en˘m.

b˘t propojení umûlcÛ s politickou mocí pfii
pfiímé volbû prezidenta. Konfrontace lidsk˘ch charakterÛ v osudov˘ch momentech
a moÏnost kariérního vzestupu i za cenu morální újmy se tak i dnes pfied kaÏd˘m otevírá
se stejnû nadãasovou aktuálností. A nikdo
nemÛÏe jednoznaãnû fiíct, zda pfii setkáních
tváfií v tváfi mefistÛm vÏdy obstál.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 14. 2. 2013
KAÎD¯ REÎIM
POT¤EBUJE DIVADLO
Román Mefisto od Klause Manna pfiivábil reÏiséra Petra Kracika opakovanû. V loÀském
pardubickém uvedení vycházel z adaptace
Ariane Mnouchkine z roku 1979. Pod nejnovûj‰í adaptací v Mûstském divadle Brno je uÏ
Kracik podepsan˘ s dramaturgem Ladislavem St˘blem. Autofii se, soudû podle dialogÛ,
dívali zfiejmû i k filmu Istvána Szabóa, ale primárnû se chtûli vrátit co nejvíce k duchu románové pfiedlohy. V Brnû nyní vznikla
soumûrná inscenace s jasn˘m sdûlením a se
solidními hereck˘mi v˘kony.
Obecn˘ pfiíbûh umûlce
Dûj Mannova románu se odehrává v dobû,
kdy se v Nûmecku hroutila demokracie V˘marské republiky. Nabízí pfiíbûh ctiÏádostivého herce Hendrika Höfgena, kter˘ se
v touze po sebeprosazení pfiemûní v typického oportunistu. Zfiekne se levicov˘ch
ideálÛ, Ïeny, milenek i pfiátel a stane se pfiedním hercem nacistického Nûmecka a v parádní roli Mefista podstupuje nejen pragmatickou cestu za úspûchem, ale logicky také
vnitfiní ìábelskou promûnu. Nadãasov˘ kontrast pragmatického úãelu a volen˘ch prostfiedkÛ, svár svûdomí a kariérismu, bizarní
protiklad talentu a jeho adaptability v mûnících se mocensk˘ch strukturách – o tom v‰em
se tady hraje.
Mannovo dílo, které vy‰lo v exilu roku 1936,
bylo nacisty zakázáno nejen pro implicitní naráÏky na homosexuální ãi incestní motivy, ale
i kvÛli jasn˘m autobiografick˘m paralelám.
Pfiedobrazem hlavního hrdiny je nûmeck˘
herec a reÏisér Gustaf Gründgens, s nímÏ se
sám autor sexuálnû zapletl a kter˘ si téÏ vzal
jeho sestru. Mann vedle svérázné sourozenecké dvojice ov‰em v knize líãí i Hermanna

Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 25. 2. 2013
JEZINKY A BEZINKY
Horor a komédia v jednom
Keì Jan Werich priniesol v roku 1958 príbeh
Josepha Kesselinga do divadla ABC v Prahe,
mali uÏ Jezinky a bezinky za sebou slávnu éru
29
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Alain Boublil,
Claude-Michel Schönberg

režie stanislav mOŠa

hOstOvání v bratislavě

21. - 24. března 2013
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foto: jef Kratochvil

Disney’s and Cameron Mackintosh’s

režie Petr Gazdík

14. únOra 2013
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hOstOvání v Praze
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zahral Martin Havelka a skomplikuje popleten˘ synovec Teddy (Petr ·tûpán). Werich by
povedal: „Sranda jako Brno!“
Miroslav Horníãek pí‰e (a v bulletinu MdB
Brno je to pretlaãené) zamyslenie sa nad t˘m,
ako hru Jezinky hraÈ: „NesnaÏte se o humor,
on tam je. âím ménû ho budete dolovat, tím
víc ho tam bude. Tato hra je konfrontací jednajících – a hrajících – osob s tím, co je. Ono
tam v‰echno je a vy to máte svou hrou jenom
odkr˘vat. Nikoli podtrhávat, zdÛrazÀovat –
ono to v‰echno vyleze samo.“ Presne Horníãkovej rady sa reÏisér drÏal a „Ono to vylezlo
samo“. Diváci sa smejú od zaãiatku do konca,
pretoÏe tak váÏne bran˘ horor je skutoãne
veºkolepá sranda.
Mestské divadlo v Brne má teda ìal‰iu inscenáciu, ktorá bude divácky zaruãene úspe‰ná.
A dnes, keì sa so „zlou náladou“ stretávame
na kaÏdom kroku, je jej inscenácia prepotrebná. „Sranda ãistí du‰i“ tvrdil Werich.
A veru, mal pravdu.
Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 31. 1. 2013

na svetov˘ch javiskách a tieÏ e‰te slávnej‰ie
filmové spracovanie. Hororová divadelná hra
bola najprv myslená váÏne a bola vraj tak zle
napísaná, Ïe ju nikto nechcel na javisko uviesÈ, aj keì to bolo v ãasoch módneho uvádzania Frankensteinov a Drakulov v divadlách
alebo vo filmoch. Horor bol v móde. Jezinky
a bezinky – to bol aÏ tak˘ horor, Ïe to bol
vlastne ãierny humor. Áno, ãierny humor –
pri‰lo na um autorovi a dramaturgovi, preto
váÏny horor prepísali na najãernej‰iu komédiu, v ktorej dve tety veselo vraÏdia svojich
ubytovan˘ch nájomníkov a v pivnici ich pochovávajú. Robia to tak non‰alantne a ‰armantne, Ïe sa ich synovec nestaãí diviÈ, keì
na to príde.
Mestské divadlo v Brne uviedlo koncom decembra minulého roka túto skoro hororovú

VYPRÁVùT A B¯T VYPRÁVùN
S NEOKÁZALOU RADOSTÍ
Hru Jakub a jeho pán nejproslulej‰ího ãeského prozaika Milana Kundery lze oznaãit za
ikonick˘ text tuzemsk˘ch jevi‰È (alespoÀ
v posledním ãtvrtstoletí). První uvedení
a tedy svûtovou premiéru titulu, kter˘ je variací slavného osvícenského Diderotova románu Jakub Fatalista, je‰tû v roce 1975 krylo
paradoxnû jméno Evalda Schorma coby dramatizátora. ReÏimu nepohodln˘ reÏisér mûl
tehdy zakr˘t spoleãensky exkomunikovaného emigranta Kunderu. Tuto druhdy slavnou Rajmontovu inscenaci v ãele s Karlem
Hefimánkem a Jifiím Barto‰kou v hlavních rolích pfied osmi lety s úspûchem resuscitovali.
Jeho druhé ãeské uvedení, v dubnu roku 1989
v ostravském Divadle Petra Bezruãe, bylo
je‰tû také na autorovu zapfienou. Hlavní roli
Jakuba tehdy vytvofiil Jan Mazák, kter˘ se do
sluhy pfievtûlil také nyní – v Mûstském divadle Brno. Od devadesát˘ch let ke dne‰ku
ãesk˘mi jevi‰ti pro‰la je‰tû sedmnáctkrát tato
naoko nesourodá dvojice, v níÏ pán má moc,
ale sluha vliv, v níÏ pán dává rozkazy, ale
sluha rozhoduje jaké.

komédiu v preklade Jany Werichovej a Márie
Fantovej, v úprave Jana Wericha a v dramaturgii Jana ·otkovského. Ide predov‰etk˘m
o konverzaãnú komédiu, ktorá vÏdy stojí na
hereck˘ch v˘konoch. To presne vycítil reÏisér
Petr Gazdík, ktor˘ dal hercom skutoãne dostatoãn˘ priestor na rozohrávky. A tak dve
staré dámy, Marta Brewsterová (v˘borná
Jana Gazdíková) a jej sestra, vari najlep‰ia
Abby Brewsterová akú je moÏné na javiskách
vidieÈ (Zdena Herfortová), rozohrávajú svoje
party samaritániek, ktoré osamel˘m star˘m
muÏom dávajú vypiÈ bezinkové víno s arsenikom, aby ich zbavili smutného Ïivota. Ale
pripletú sa im do cesty kriminálnici, Jonathan
(Jaroslav Matûjka) a doktor Einstein (Vojtûch Blahuta). V‰etky vzÈahy e‰te zapletie namyslen˘ frajer Mortimer, ktorého krásne
32
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

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

Nejpopulárnější herečka sezóny

Nejpopulárnější herec sezóny

2012/2013

Dá se tedy fiíci, Ïe ve dvou posledních dekádách témûfi neminul rok,
kdy by ãeské divadlo neohledávalo Jakuba a jeho pána. Pod jeho nejnovûj‰ím brnûnsk˘m nastudováním je podepsan˘ reÏisér Stanislav
Mo‰a. V Kunderovû rodném mûstû a v divadle spojovaném pfieváÏnû
s muzikálem vznikla solidní, dvouhodinová inscenace. Tento kus chce
na jeden zátah publiku pfiedstavit a zdÛraznit základní esence Kunderova textu – tedy radost z vyprávûní a divadelnosti, variování dvou pfiíbûhÛ o neustálé cestû za sny i svobodou, ale i patálie ãi pfiímo deziluze
pfii objevování pfiátelství a lásky. ReÏisér Mo‰a se sv˘m inscenaãním
t˘mem pfiistoupili ke scénáfii s rozvahou a pietou. Nevznikla ov‰em nûjaká zaprá‰ená inscenace, ale umûfien˘ tvar, v nûmÏ divák (dnes uÏ
moÏná neuvykl˘ podobn˘m hrátkám se slovy a v˘znamy) ocení pfiedev‰ím „pfiesné“ herectví.
Inscenace pfiehlednû a jasnû traktuje KunderÛv jazyk, stejnû jako jeho
my‰lenkové zákruty. V popfiedí stojí herecké slovo a náznaky pantomimy, diváky v podkresu nerozptyluje scénická hudba ani rozliãné reÏijní naschvály. V‰e vychází ze scénick˘ch poznámek nekompromisního
autora a dûje se tak na prosté dfievûné scénû Emila Koneãného, jejíÏ
vyv˘‰en˘ centrální stupeÀ taky reprezentuje ono divadlo na divadle
obsaÏené uÏ v textu. Vyprávûjící se tady totiÏ ãasto stává vyprávûn˘m,
repliky a komentáfie figur tady znûjí aby obnaÏily architekturu Kunderova textu a vedle pfiíbûhu samotného pfiinesly divákovi potû‰ení
také z jeho konstruování.
Jisté je, Ïe Mo‰a má nejen typovû, ale zejména herecky v˘teãné pfiedstavitele obou hlavních rolí. Plebejsk˘ Jakub v podání podsaditého
Jana Mazáka není na „první dobrou“ hran˘m mudrlantem a vesnick˘m
jelimánem. Mazák publiku srozumitelnû nabízí bohatost sv˘ch replik.
Podobnû, jako to v jiném mentálním odéru ãiní jeho aristokratick˘
vÛdce Viktor Skála, kter˘ je nepragmatick˘m snílkem a naivou. Oba
herci zhmotÀují radost ze hry, coÏ lze ostatnû vystopovat u vût‰iny jejich kolegÛ. Zhruble hubatá hostinská Lucie Zedníãkové, mûnící se
v citovû ranûnou urozenou paní, je dal‰í pfiedností inscenace. Jedná se
totiÏ o její zatím nejkonciznûj‰í v˘kon na tomto brnûnském jevi‰ti.
Martin Havelka a Jaroslav Matûjka jako urozená hrabátka prokazují

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

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

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

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

Jméno:

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

mimofiádné komediální schopnosti i umûní herecké zkratky v okamÏicích, kdy náhle mûní svoje figury – aÈ do podoby prohnaného a zrádného pfiítele ãi milence decimovaného láskou. Ani v jednom pfiípadû
se nejedná o lacinou efektní exhibici, jsou to promy‰lené herecké valéry konvenující povaze i poetice Kunderova textu.
Nelze nezmínit skvostnû vypraven˘, bezmála dvousetstránkov˘ program. Tato broÏura sice oproti zvyklostem nenabízí scénáfi, ale o to
více fotografií a kreseb Milana Kundery – vãetnû jeho vlastních návrhÛ
obálek fiady spisÛ ve vydavatelství Faber and Faber ve Velké Británii,
a pfiedev‰ím nûkolik pozoruhodn˘ch studií. Principál divadla a reÏisér
inscenace Mo‰a se tady vedle svého zamy‰lení mÛÏe chlubit i Kunderov˘m autografem a dedikací na pfiebalu kniÏního vydání Jakuba
a jeho pána z brnûnského nakladatelství Atlantis.
Brnûnská inscenace Jakuba a jeho pána je zdafiilou ukázkou nadãasovosti duchaplného textu, jenÏ je divadelnû traktován se srozumitelnou
a nakaÏlivou rozko‰í.
Lubo‰ Mareãek, Divadelní noviny, 5. 2. 2013
ZROD NOVEJ HERECKEJ DVOJICE
Jakub a jeho pán sú v Brne ako pocta D. Diderotovi
Dovoºte najprv krátky pohºad do minulosti na divadelné dvojice. Ak˘
je to fenomén javiska? Je to kráºovská súhra komikov, ktorí prechádzajú najrôznej‰ími situáciami a bavia obecenstvo na pokraji absurdity
a melanchólie. OdráÏajú svet ak˘ je, aby si ho vìaka nev‰edn˘m pohºadom pokrivili a potom odzrkadlili v nov˘ch súvislostiach. Komické
dvojice, ktoré akoby nechceli filozofovaÈ a predsa svojim konaním
kladú otázky, na ktoré divák neºahko hºadá odpoveì. Filmové dvojice
Laurel a Hardy, Pat a Patachon, alebo divadelné Voskovec a Werich,
Such˘ a ·litr, Lasica a Satinsk˘. Pri posledne spomenutej dvojici sa
krátko pristavme. Keì mi kedysi Julo Satinsk˘ prezradil, Ïe si telefonujú s Milanom Kunderom a chystajú jeho verziu Jakuba fatalistu, trochu som sa naºakal. Vedel som, ako je Kundera nepriateºsky naladen˘
k ak˘mkoºvek úpravám svojej hry a tieÏ som vedel, Ïe dvojica L+S
nikdy nebola „otrokom cudzích textov“. Lasicova úprava – ão s t˘m,
preboha, narobí a ako to Kundera prijme? Satinsk˘ sa v‰ak len usmieval: „Neboj sa, Kundera je ná‰, ãi vlastne, my sme Kunderoví.“ LenÏe
tá hra bola preloÏená pre divadlo v Martine (1983) a tam akosi dvojica
L+S nebola. Nevidel som prvú verziu úpravy. Ale je zrejmé, Ïe Kunderov˘m kritick˘m hodnotením pre‰la. AÏ keì som uvidel inteligentnú
a skutoãne citlivú réÏiu Martina Porubjaka v Bratislave (1993), pochopil som. L+S boli akoby Kunderom napísaní. Ona plebejskosÈ Júliusa
Satinského ako Jakuba a nádherná noblesa jeho pána – Milan Lasica
akoby do toho trojrohého klobúka vrástol. A ich vzájomná vá‰nivá
túÏba vyrozprávaÈ jeden druhému príbehy – veì to boli hlavné atribúty
komiãna tejto dvojica odjakÏiva. Dodatoãne som sa dozvedel, Ïe spisovateº L. Kundera si kdesi v exilovom paríÏskom byte nad Seinou
pú‰Èal platne L+S. TakÏe snáì, moÏno, do jeho hry sa vmiesilo ãosi
nielen z Diderota, ale aj krásne, jednoduché a pri tom akoby nechcene
múdre my‰lienky dvojice L+S. A e‰te ãosi zo Smie‰nych lások a recept
na zázraãné predstavenie je hotov˘.
34
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som si dokonca ist˘, Ïe Markíza správne pochopí zahrá Jaroslav Matûjka, vôbec som nepochyboval o elegantnom aj Ïivelnom
herectve Martina Havelku ako rytiera SaintOuen a Ïe bude Lucia Zedníãková v˘borná
krãmárka, to som tieÏ dopredu tu‰il. Moje
obavy sa v‰ak sústredili k Jakubovi Jana Mazáka a k jeho pánovi, ktorého mal stvárniÈ
Viktor Skála. Je dosÈ nebezpeãné maÈ stále
v pamäti Lasicu a Satinského. Na zaãiatku
hry som sa skutoãne obávaÈ zaãal. Mazákov
Jakub bol trochu in˘, ako plebejec Satinského. Zdal sa mi trochu hluãn˘. Príli‰ sebavedom˘. A Viktor Skála ako by mal na
premiére zviazané ruky. Akoby bol trochu
neist˘ vo v˘raze. AÏ po chvíli som si zaãal na
túto dvojicu zvykaÈ, vymazával som si z pamäti známu bratislavskú dvojicu a nechal
som na seba pôsobiÈ rozprávaãské avantúry
hlavn˘ch postáv z novej inscenácie. Îiveln˘
Mazákov Jakub a trochu tlmen˘ prejav Viktora Skálu. Prestal som porovnávaÈ: napríklad Lasica s priÏmúren˘mi oãami, Skála
s pohºadom upren˘m do diaºky. Satinsky
v poÏívaãnom posede, bojaci sa o stratu pohodlia a Mazák nepokojn˘ a ustaviãne túÏiaci... Brnianska dvojica bola jednoducho iná
ako L+S. Ale napokon bola senzaãná. Staãilo
pár prv˘ch minút a uÏ som v pohode sledoval
tú eskapádu predstáv a slov, to prenikanie situácií a rolí presne tak, ako ich Kundera napísal. Strihy bez filmového strihu – pretoÏe
scénu vôbec nebolo treba meniÈ. ReÏisér
Mo‰a si s humorom a nadsázkou pohrával so
situáciami. Vkladal do príbehu groteskné postavy (Otrapa a mlad˘ Otrapa – Patrik Bofieck˘ a Jakub Zedníãek) aj drobn˘m
v˘stupom venoval nemalú pozornosÈ (groteskné dievãa Agáta Andrei Bfiezinovej), jej
matka Jana Musilová alebo Justína Márie
Lalkovej. Tie Ïeny akoby vypadli z Kunderov˘ch Smie‰nych lások.
Inscenácia Jakub a jeho pán, s podtitulom:
Pocta Denisovi Diderotovi sa na âinohernej
scéne Mestského divadla v Brne vydarila. Napriek tomu stále mám v pamäti nezabudnuteºnú dvojicu L+S, ale pribudla k interpretácii
Kunderovej hry aj iná, veºmi zaujímavá dvojica, ktorá by sa dala uviesÈ skratkou M+S.
Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 31. 10. 2012

Od roku 1975, keì uviedol Ivan Rajmont pod
autorsk˘m krytím Evalda Schorma Jakuba
a jeho pána v âinohernom klube v Ústí nad
Labem (Kundera bol ten hnusn˘ emigrant,
ão je na Západe, bohuÏiaº, slávny a zradil útekom svoju vlasÈ) sa hra rozletela po ãeskoslovensk˘ch javiskách a slávila úspech v‰ade,
kde sa objavila. A mám tak˘ dojem, Ïe som
v predstaveniach, ktoré som videl, pocítil
vÏdy ãosi z Lasicu a Satinského. (Alebo som
len cítil Kunderu, ktor˘ mal túto dvojicu
rád?) Jedno je isté – nech uÏ boli do tejto hry
obsadení J. Barto‰ka s K. Hefimánkom alebo
P. Bzdúch s ª. Pauloviãom, stále som pri jej
sledovaní cítil stopu L+S. BohuÏiaº, Julo Satinsk˘ umrel – je to uÏ neuveriteºn˘ch desaÈ
rokov a Milan Lasica uÏ svojho Jakuba nena‰iel. (A moÏno ani nehºadal.)

Trochu s obavami som si preto sadal 27. 10.
2012 do hºadiska ãinohernej scény Mestského
divadla v Brne. Veril som skúsenému reÏisérovi Stanislavovi Mo‰ovi. Veril som scénickému rie‰eniu Emila Koneãného, ktor˘
v stovkách inscenácií dokázal, Ïe vie vÏdy hru
správne preãítaÈ, a kostymérka Andrea Kuãerová tieÏ od roku 1993 oblieka postavy
Mestského divadla citlivo a s fantáziou. Bol
35
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PřiPravuJeme

Andrew Lloyd Webber, T. S. Eliot

kOčky

zpûváky a je jednou z nejoblíV roce 1939 vydal pÛvodem
benûj‰ích a nejznámûj‰ích
americk˘ básník, dramatik,
muzikálov˘ch melodií vÛbec.
novináfi a literární kritik neNa‰e divadlo získalo privilenápadnou kníÏku Old Posgium hrát Koãky ve zcela
sum’s Book of Practical Cats.
nové, pÛvodní vlastní konV té dobû ale jiÏ Ïil nûkolik
cepci Stanislava Mo‰i. Vychálet v Anglii, kde také tyto dûtzíme v ní z oslovení, kter˘m
ské ver‰e a r˘movánky o koãiãích hrdinech zcela zdomáv ãe‰tinû naz˘váme krásné
cnûly a zlidovûly. Snad kaÏdé
a pfiitaÏlivé Ïeny („To je ale
britské dítû zná napfiíklad kokoãka!“) a atraktivní muÏe
ãiãího kouzelníka jménem
(„To je takov˘ kocour!“).
Mr. Mistoffelees (AbrakaKost˘my Andrey Kuãerové
máryfuk), kter˘ „kdyÏ kouzlit
tedy nebudou zahrnovat
ocásky, drápky a ou‰ka, aãzaãne, / tak hned v‰eho nech.
koli se objeví nenápadnû
/ Tûm nejvût‰ím mágÛm / on
v náznaku. Na‰e „koãiãí
vyráÏí dech“. Mezi oblíbence
parta“ se sejde ve starém topatfií i dvojice koãiãích klaunÛ a neposedÛ Mungojerrie Obálka jednoho z vydání slavné várním prostoru upraveném
v moderní loftov˘ byt (scéna
a Rumpleteazer (MungodÏery
knihy T. S. Eliota
Petr Hlou‰ek), aby si na jaa Tingl-tangl), ktefií jsou „slokémsi ma‰karním veãírku lidé na koãky
vutn˘ koãiãí pár. / Taky velmistfii Ïvanûní, / zlopouze hráli. Ale i koãekchtiv˘ divák si pfiijde
dûji snÛ. / TakÏe díky nim propukl / nejeden
na své díky projekcím a ilustracím, které
svár“. Tyto melodické, rytmické a obrazivé
budou souãástí show v reÏii Stanislava Mo‰i
ver‰e se sv˘m dûtstvím spojoval i Andrew
a originální choreografii Anety Majerové
Lloyd Webber, ikona anglického muzikáloa Hany Kratochvilové. O ãesk˘ pfieklad hravého divadla. Na konci 70. let mûl na svém
v˘ch a zvukomalebn˘ch ver‰Û se jiÏ pro ãeskontû jiÏ takové muzikálové tituly jako Josef
kou premiéru v roce 2004 postaral Michael
a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È a Jesus
Prostûjovsk˘. Jeho pfieklad v drobnû pozmûChrist Superstar ãi Evita, které vytvofiil
nûné a pfiepracované podobû pouÏíváme
s Timem Ricem. Lloyd Webbera ale lákala
i pro na‰i koncepci. U tohoto muzikálu lze
pfiedstava, Ïe napí‰e hudbu na jiÏ existující
ver‰e, s Ricem byli totiÏ dosud zvyklí pracojen tûÏko hovofiit o hlavních a vedlej‰ích rovat obrácenû. Vzpomnûl si tedy na svou oblílích, pfiípadnû o company, kaÏd˘ koãiãí hrdina
benou dûtskou knihu a od roku 1977 zaãal
v nûm má své místo, neboÈ jde v podstatû
pracovat na zhudebÀování znám˘ch textÛ.
o sled hudebních a choreografick˘ch ãísel jen
volnû propojen˘ch jednoduch˘m pfiíbûhem.
PÛvodnû mûl v plánu uvést pouze koncert
V obsazení se mÛÏete tû‰it na Alenu AntalosloÏen˘ z tûchto songÛ, na‰tûstí se ale setkal
vou (Grizabella), Petra Gazdíka (Starobyl
s vdovou po T. S. Eliotovi, Valerií Eliotovou,
Vzne‰en˘), Ale‰e Slaninu (Rozumbrad), Dukterá mu poskytla i dosud nevydané a nezve‰ana Vitázka (Rambajz-tágo), Radku Coufafiejnûné texty svého muÏe. V nich na‰el Lloyd
lovou (DÏelína), Svetlanu Janotovu (BomWebber inspiraci k dal‰í práci a pfiedev‰ím
chuÈ vytvofiit cel˘ muzikál. Mezi tûmito „obbalerína), Ivanu VaÀkovou (Demetra) a mnojeven˘mi“ texty byla i báseÀ o Grizabelle, pÛhé dal‰í. Hudební nastudování má na starosti
vabné koãce. A právû z Grizabellina pfiíbûhu
Caspar Richter, kter˘ stál za taktovkou
i v prvním vídeÀském uvedení. Premiéra proo koãce, která na svou krásu a slávu jiÏ jen
bûhne na Hudební scénû 11. kvûtna 2013.
vzpomíná, se pozdûji stal i ústfiední hit muzikálu. Nejznámûj‰í melodie Memory (VzpoKlára Latzková
mínky) byla nahrána více neÏ sto padesáti
36
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Návrhy kost˘mÛ: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil

Souãasn˘ prezident Milo‰ Zeman pokfitil v listopadu 2001 na zahradû krajanského domu uprostfied Manhattanu základní kámen
Hudební scény, kter˘ jsme za pomoci ãeskoamerické stavební firmy vydolovali z podzemí na slavné divadelní ulici Broadwayi.

Na námûstí Times Square zkropil moravsk˘m ‰ampaÀsk˘m ná‰ základní kámen také reÏisér Milo‰ Forman.

Zdenek Merta doprovázel svoji Ïenu Zoru Jandovou na
finále Missis âech 2013 v Mariánsk˘ch Lázních.

SoutûÏ o nejpÛvabnûj‰í maminku slavila dvacáté v˘roãí
a Zora Jandová ve finálních veãerech pravidelnû úãinkuje.

Jeden z roãníkÛ této soutûÏe mûl své finále i na âinoherní
scénû Mûstského divadla Brno.

listování
Andrea Bfiezinová zpívala muzikálové hity v Penzionu
Jifiinka na Dolní Moravû a pfiítomní hosté soutûÏili, kdo
pozná, o jaké muzikály jde.

konkurz na Muzikál kočky

Mezi hosty nechybûl reÏisér Ivo Krobot, M. Mar‰álek
a fiada dal‰ích pfiíznivcÛ Mr‰tíkov˘ch her.

Druh˘ den se Andrea s pfiítelem Ondrou a hostitelem
Leo‰em VanÏurou zúãastnili sáÀkafiského závodu na
místní sjezdovce.

Na jevi‰ti âinoherní scény hostovalo Jihoãeské divadlo
s baladou Rok na vsi, která byla vyhlá‰ena divácky nejúspû‰nûj‰í inscenací roku 2012 na jiÏ 18. roãníku pfiehlídky
âeské divadlo.

V kavárnû Plat˘z na Národní tfiídû v Praze otevfiel svou
v˘stavu fotografií Jef Kratochvil.

V˘stavu zahájil fieditel âeské televize Brno Karel Burian,
Boleslav Polívka a Peter Nagy.

Pozvání na 7. roãník benefiãního Koncertu pro Krtka pfiijal i Pavel ·porcl. K celkovému v˘tûÏku 224 tisíc (!) pfiispûla ãástkou 60 tisíc spoleãnost Partners - ‰ek pfiijala od
Lucie Drásalové primáfika Kliniky dûtské onkologie Viera
Bajãiová za asistence Roberta Jíchy, díky nûmuÏ se celá
akce uskuteãnila.

Josef Jurásek stál po boku reÏisérky Hany Bure‰ové, kdyÏ pfiipravovala pro Divadlo v Dlouhé svoji inscenaci Tfii mu‰ket˘fii.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Koãiãí sraz – konkurz v MdB
V sobotu 2. bfiezna se od brzkého rána na‰e chodby
plnily úãastníky konkurzu, kter˘ divadlo uspofiádalo
u pfiíleÏitosti své dal‰í chystané premiéry. Jde o legendární muzikál Cats – Koãky. Není tedy divu, Ïe
o úãinkování v nûm projevily zájem témûfi dvû stovky taneãníkÛ a zpûvákÛ pfiedev‰ím z ãeské a slovenské provenience. ReÏisér Stanislav Mo‰a navíc
získal privilegium hrát Koãky ve zcela nové, vlastní koncepci. Vedle reÏiséra byl v komisi konkurzu
také dirigent a autor budoucího hudebního nastudování Caspar Richter a spolu s ním o pûveck˘ch
schopnostech uchazeãÛ rozhodoval sbormistr
Karel ·karka. O taneãní ãást se postaraly choreografky Aneta Majerová a Hana Kratochvilová,
které na zaãátku v‰echny kandidáty nauãily
nelehkou choreografii. Kdo uspûl v této taneãní ãásti, pfiedstoupil pfied komisi, v níÏ
byl je‰tû Stanislav Slovák a Klára Latzková,
dramaturgynû inscenace. Kdo nakonec
uspûl je patrné z obsazení muzikálu, kde
nová jména vze‰lá z konkurzu doplnila na‰e
herecké stálice.
-kl-

Partneři divadla

16. – 18. 4. 2013
na Hudební scénû

OâISTEC
pÛvodní muzikál

Po projektech jako Zahrada divÛ, Babylon, Peklo, Sny
svatojánsk˘ch nocí ãi Ptákoviny podle Aristofana pfiiná‰í
MdB ãeskému publiku nejnovûj‰í poãin autorské dvojice
Stanislav Mo‰a – Zdenek Merta, ktefií tentokrát zvolili
lehãí Ïánr muzikálové situaãní komedie. Dílo Oãistec sk˘tá svûÏí pojetí a nápady, energickou i jímavou hudbu, bfiitk˘ humor; s hlavními hrdiny – svobodomysln˘mi rockery
– divák sdílí jejich chuÈ do Ïivota, vzpouzí se nesmysln˘m
pfiíkazÛm a radám, chce se mu zpívat a tanãit, chce se mu
Ïít! Role divok˘ch muzikantÛ si uÏívají Stanislav Slovák,
Du‰an Vitázek a Jifií Mach, ktefií pfiekvapí i svou hrou na
hudební nástroje.

Mediální Partneři
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vnímáte taky, jak jen velmi málo hodnot si v na‰í souãasné civilizaci zachovává svÛj pÛvodní v˘znam? Napfiíklad v oblasti mezilidsk˘ch vztahÛ témûfi zmizela úcta vÛãi jin˘m lidsk˘m bytostem.
âastûji, neÏ je mi milo, jsem pfiinucen pfiem˘‰let, proã fiidiã pfiede mnou nepouÏije blinkr svého auta k tomu, aby mû informoval o tom, Ïe bude zaboãovat? Odpovûì je nasnadû, on to pfiece ví
a proã by se mûl tedy namáhat kvÛli mnû, kvÛli ostatním? (Jedin˘m jin˘m vysvûtlením je, Ïe ‰etfií
svou Ïárovku…) A dále? Pomalu si smutnû zvykám na to, Ïe na této zemi Ïiju obklopen cizinci,
ktefií nevûdí, Ïe je zdvofiilé, vhodné, no prostû správné uznat pfiítomnost jiné lidské bytosti tím, Ïe
ji pozdravím. Napfiíklad odcházím s pfiítelem z tenisového kurtu, na kterém jsme stfiídáni dvûma
dal‰ími hráãi, jsou to otec se synem a i ten otec je v˘raznû mlad‰í neÏ my. Jejich pfiíchod provází
koncentrované mlãení. Syn je jiÏ natolik soustfiedûn˘ na svÛj trénink, Ïe nás ani pohledem nezaznamená a otec nepozdraví rovnûÏ, i kdyÏ si nás ostentativnû prohlíÏí… Urãitû cizinci, fiíkáme si
s kamarádem, a jdeme se osprchovat. A co to, ãemu se fiíkávalo pfiirozená úcta k autoritám? Je odpudivé sledovat jeden z hlavních dne‰ních trendÛ, kdy i o tûch jednoznaãnû mimofiádn˘ch lidsk˘ch
osobnostech sly‰íte, ãtete vûtu: „Ano, je dobr˘, ale…“ a následuje celá Ïumpa v˘hrad a v˘ãitek.
Existuje v‰ak stále jedno zázraãné místo, jeden kouzeln˘ prostor, v nûmÏ stále je‰tû fungují
v‰echny ty krásné i pfiirozené lidské návyky, kter˘mi jsou dávání pfiednosti, milé pozdravení i uznání pozitivní v˘jimeãnosti u toho, kdo si to zaslouÏí. A tím místem je divadlo! Nesmírnû mû tû‰í, Ïe
si lidské spoleãenství zachovává i dnes ony vzácné a odvûké lidské hodnoty alespoÀ v divadle.
Oddávám se nadûji, Ïe „infekce slu‰nosti“ jednou zachvátí skrze divadlo znovu i na‰i civilizaci…
snad.
âas od ãasu pí‰u o tom, Ïe se Mûstské divadlo Brno stalo i za hranicemi na‰í zemû uznávan˘m
pojmem díky sv˘m umûleck˘m v˘sledkÛm, a dnes mû obzvlá‰È tû‰í, Ïe to mohu i doloÏit na nûkolika konkrétních pfiíkladech. Ve velké v˘roãní anketû internetového portálu i-divadlo.cz, kam sv˘mi hlasy pfiispívají jak divadelní kritici, tak i diváci, získalo na‰e divadlo hned nûkolik v˘znamn˘ch
ocenûní! Mezi v‰emi divadly v âeské republice jsme zvítûzili hned ve dvou kategoriích: stali jsme
se nejlep‰ím divadlem roku a inscenace na‰eho muzikálu PapeÏka byla vybrána jako nejlep‰í inscenace! Pfiedstavitelka titulní role v tomto díle Hana Holi‰ová se umístila na druhém místû v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon a stejné druhé místo získal Ale‰ Slanina v kategorii Nejlep‰í
muÏsk˘ hereck˘ v˘kon (hned za Ivanem Trojanem) za ztvárnûní role Mickeyho v inscenaci
Pokrevní bratfii! V tzv. jin˘ch umûleck˘ch poãinech získal tfietí místo Christopher Weyers za scénografii k muzikálu PapeÏka. K tomuto v˘ãtu bych rád pfiipojil i udûlení Ceny Thálie Hanû
Holi‰ové za ztvárnûní titulní role v muzikálu PapeÏka i to, Ïe jsme stále ãastûji zváni k vystupování v zahraniãí a v na‰em hlavním mûstû. (V souãasné dobû realizujeme seriál 30 pfiedstavení inscenace Mary Poppins v praÏském Divadle Hybernia a 11. 4. startujeme v Linci velké evropské turné
s hudební pohádkou Kráska a Zvífie.)
V následující divadelní sezónû 2013/2014 pro vás pfiipravujeme stejnû jako vloni celkem devût
inscenací, z nichÏ více neÏ polovina, tedy 5 (!), nikdy nebyla v na‰í zemi uvedena a jedna z nich bude mít u nás svou svûtovou premiéru. VÏdyÈ stále je o ãem psát a proã o tom hrát divadlo. A vedle inscenací zcela nov˘ch pro vás pfiipravujeme i poklady divadelní historie ve zcela souãasn˘ch v˘kladech. A v‰echny ty projekty stojí na vynikajících hereck˘ch, pûveck˘ch, muzikantsk˘ch, taneãních i dal‰ích v˘konech, které na‰i spoleãnou a krásnou práci korunují. âtyfii inscenace hudební –
chcete-li muzikálové, pût ãinoherních. V‰echny vám budou blíÏe pfiedstaveny v na‰em tradiãním
divadelním kalendáfii. Zde jen krátce:
Jen pár dnÛ po svûtové premiéfie na Broadwayi uvedeme se zaãátkem nové sezóny a v reÏii
Stanislava Mo‰i jako první divadlo v Evropû muzikál „Flashdance“, kter˘ spolu napsali Tom
Hedley, Robert Cary a Robbie Roth podle stejnojmenného legendárního filmu.
Mimofiádnû vydafiená ãerná komedie „Rekviem za nesmrtelného“, hra o muÏi, jenÏ uÏ se mÛÏe srovnávat pouze s Bohem, je satirick˘m podobenstvím o pfieÏitém spoleãenském systému, kter˘ ne a ne zemfiít. V reÏii Hany Bure‰ové bude mít u nás ãeskou premiéru.

