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stává se Vám ãasto, Ïe se Vám po pﬁeãtení nûjaké knihy, novinového ãi
ãasopisového ãlánku vrací nûkterá z autorov˘ch vût – my‰lenek, které nejsou ochotny Vás opustit? Stále Vás lákají k sobû, stále o nich pﬁemítáte?
Bohumil Hrabal takovou du‰evní ãinnost pﬁirovnával k cumlání bonbonu. On
takto ov‰em hovoﬁil o mimoﬁádnû nádhern˘ch vûtách a kouzelnû pozoruhodn˘ch my‰lenkách. Do mne se, bohuÏel, stejnû tak zar˘vají i vûty a my‰lenky nesmyslné, zlovolné a ãím jsem star‰í, tím více mû zaskakuje i fakt, Ïe
se jich dopou‰tûjí lidé mlad‰í, kteﬁí nedávno skonãili svá vysoko‰kolská studia. Já naivní blázen jsem si myslel, Ïe se sumou nab˘vaného kvalitního poznání musí b˘t lidé k sobû laskavûj‰í… (Napﬁ. pﬁi nedávné volbû prezidenta
na‰í zemû zaznûlo tolik nenávistn˘ch vût, Ïe jejich „cumlání“ by otrávilo nejednu lidskou bytost.) Ve mnû od poloviny leto‰ního ledna neustále proznívá
my‰lenka jednoho mladého ãlovûka, kter˘ komentoval jistou situaci slovy:
„B˘valí odpÛrci mezi sebou uzavﬁeli smír. Je to velice podivné. Lidsky si to
moc nedovedu pﬁedstavit.“ To, Ïe neuvádím konkrétní jméno a konkrétní situaci, vypl˘vá z mého pﬁání, kter˘m je neodvedení Va‰í pozornosti od my‰lení lidského jedince k problému, kter˘ tímto my‰lením ﬁe‰í. Vûzte v‰ak, Ïe
uvedené vûty jsou citovány zcela pﬁesnû a v poﬁadí, jak byly ﬁeãeny a Ïe
ne‰lo „o Ïivot“. Kolik mû toho napadá, kdyÏ si tyto vûty opakuju! PakliÏe
bych pﬁistoupil na logiku sdûlovaného, musel bych z lidského slovníku vypustit ﬁadu slov, musel bych zlomit hÛl nad lidskou humanitou, musel bych…
On to v‰ak myslí váÏnû! VÏdyÈ tvrdí, Ïe si to „lidsky“ – tedy on sám v sobû neumí pﬁedstavit. A jinak: „lidem“ je takto vlastnû napovídáno nesmiﬁovat se
s b˘val˘mi odpÛrci. MoÏná jsou takoví lidé, kteﬁí nikdy a za Ïádn˘ch okolností neumûjí, ãi nechtûjí odpou‰tût… ale já se s tím vyrovnat neumím a ani
nechci. Jedna z m˘ch prvních básní hledala zdroj lásky, v˘znamy její v˘jimeãnosti a nalezla je v prostém aktu lidského odpu‰tûní. A na mysli jsem
mûl jak onu krásnou kﬁesÈanskou lásku k bliÏnímu svému – tedy ke v‰em
jednotliv˘m lidsk˘m bytostem, ale i lásku k té lidské bytosti, k níÏ pociÈujeme
onu lásku jedineãnou. Samozﬁejmû, Ïe se lidé na sebe zlobí, ov‰em nenávidût? To jiÏ vskutku musí jít o nûco mimoﬁádného, aby mohla nastoupit nenávist – umím si to pﬁedstavit, ale problém, kter˘ zrodil zmínûnou formulaci
jím zdaleka nebyl. Chápu, Ïe lidé citovû strádají, a tak, jako touÏí po lásce,
moÏná nûkteﬁí stejnû intenzivnû touÏí i po nepﬁátelství, po nenávisti, vyhledávají konflikty a domnívají se moÏná, Ïe tím proãi‰Èují svût a Ïe jejich umanutá pﬁísnost je pro v‰echny pﬁínosem. Já proti tomu cel˘ Ïivot oponuji
a snad právû proto se stalo m˘m osudem divadlo. VÏdyÈ kde jinde lidé d˘chají podobnû stejnou my‰lenkou, stejnou emocí, spoleãnû se smûjí stejnému a pláãí nad tímtéÏ? Kde jsou více spolu? Snad jen v kostele. A z kostela i z divadla po vûky zaznívá – více lásky, ménû nenávisti… Odpou‰tût není slabost – je to dar. A tak jak uÏíváme daru Ïivota, mûli bychom umût sami i obdarovávat – bliÏního svého, aÈ je to kdokoliv. To si lidsky umím pﬁedstavit.
KdyÏ jsem dnes volil pro úvodní ãlánek na‰eho ãasopisu úvahu o odpou‰tûní, mûl jsem pﬁitom na mysli, Ïe se na Vás musím dnes i já obrátit
s jednou konkrétní prosbou o pochopení situace, která v na‰em divadle
vznikla pﬁi uvádûní jednotliv˘ch premiér na repertoár. Na základû hned nûkolika událostí, (a ne v‰echny se t˘kají následnû jmenovan˘ch inscenací),
jsme museli „prohodit“ poﬁadí dvou premiér na Hudební scénû na‰eho divadla, a tak premiéru muzikálu „Peklo“ uvidíte jako první premiéru nové sezony a místo nûj jako poslední premiéru sezony právû probíhající uvedeme
„Mam’zelle Nitouche“. Jedná se sice o zmûnu zasahující dvû divadelní sezony, av‰ak vzhledem k tomu, Ïe v‰ichni na‰i pﬁedplatitelé si obnovili své abonomá v na‰em divadle(!), tak nikdo o nic nepﬁijde. Dûkuji Vám za pochopení.
Dûkuji i za to, jak jste nám pﬁi udílení Cen A.Radoka i Cen Thálie za rok
2007 drÏeli palce. Ne kaÏdému divadlu se povede získat v jednom roce tolik ocenûní. Dostali jsme vskutku celou záplavu blahopﬁání, za která zde dûkujeme.
Na shledanou v hledi‰tích Mûstského divadla Brno se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í
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Lenka Janíková, ãlenka souboru Mûstského divadla Brno - Muzikál. Po studiu na JAMU (obor muzikálové herectví)
se podílela na ﬁadû inscenací: My Fair Lady (ze ZelÀáku), Libu‰a, West Side Story, Cabaret, Máj, NovomanÏelské apartmá, V jámû lvové, Jáno‰ík a ﬁadû dal‰ích.
Na snímku v roli Olgy Sternbergrové v dramatu Felixe Mitterera „V jámû lvové“, reÏie Stanislav Mo‰a, kost˘m Andrea Kuãerová. (Foto jef Kratochvil v interiéru vily Tugendhat).

Sylvie Richterová:

Îivotní pout'
Zatímco vûdomí
klouÏe po povrchu
anebo se
zasekává
do zaruãen˘ch hloubek
/ i romány tak chodí /
uh˘báme
uh˘báme
ale nevíme ãemu

„Úloha osobnosti v dûjinách spoãívá v ochotû dotyãné
osobnosti zemﬁít nebo se nechat zabít dﬁív, neÏ staãila
odvolat.“
Karel Kryl, písniãkáﬁ.
Narozen 12. dubna 1944 v KromûﬁíÏi,
zemﬁel 3. bﬁezna 1994.

Ivory Rodríguez,
Eduardo Rovner,
Karel Jansk˘,
Igor Ondﬁíãek

Premiéra
19. a 20. dubna 2008

EDUARDO ROVNER, pﬁeklad Ivory Rodríguez

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
REÎIE: EMIL HORVÁTH

Foto. jef Kratochvil

HRAJÍ:
MANUEL - ERIK PARDUS
FANNY - ZDENA HERFORTOVÁ
DOLLY - JANA MUSILOVÁ
ANIBAL - IGOR OND¤ÍâEK
JULIO - ZDENùK BURE·
SALO - KAREL JANSK¯
JEREMIAS - MILO· KROâIL
PERLA - EVA JELÍNKOVÁ
SERÎANT CHIRINO - JOSEF JURÁSEK

U ·ÁLKU
KÁVY S
JANEM TROJANEM

PAVEL KUNERT
V muzeu mûsta Brna - kasematy ·pilberk

DIVADLO HRAJE RÁD
BEZMÁLA 60 LET
Herec Pavel Kunert oslaví za
dva roky osmdesátku, za rok
bude u divadla jen o pouh˘ch
dvacet let ménû. „V mém vûku stojím uÏ na okraji. Spí‰e hraji takové ty ãurdiãky,“ ﬁíká skromnû.
Pﬁesto jeho nejnovûj‰í rolí, Ïádnou ãurdiãkou, je
postava baãi v inscenaci Jáno‰ík aneb Na skle
malované. V ·umaﬁi na stﬁe‰e vytváﬁí rabína,
v Cyranovi z Bergeracu postavy Montfleuryho
a kapucína. Hraje momentálnû v osmi inscenacích. Na jevi‰ti se potkal s Karlem Högerem, se
ZdeÀkem ·tûpánkem, vzpomíná téÏ na Járu
Kohouta. KvÛli sezení u kávy pro Dokoﬁán musel
odpoledne 8. dubna pﬁeru‰it spánek po návratu
souboru z Lublanû, kde Mûstské divadlo Brno
s úspûchem dávalo Koloãavu. Pavel Kunert v ní
hraje past˘ﬁe. Jeho vyprávûní jen od jedné kávy
by vydalo na tﬁi rozhovory. Nerad vzpomíná tento oblíben˘ herec na dopolední ‰kolní pﬁedstavení v Divadle Julia Fuãíka na v˘stavi‰ti. V inscenaci Meresjev pr˘ nûkolikrát z únavy na jevi‰ti usnul - v posteli a ke v‰emu v titulní roli. Nelíbí se
mu, Ïe mladí herci, které dokáÏe tvrdû kritizovat,
nezdraví star‰í kolegy.
Jakou kávu pijete nejradûji?
Instantní a malej hrníãek. A tro‰ku mlíka. Doma máme tﬁi hrníãky. ManÏelka zaÈuká jednou, dvakrát, tﬁikrát. A já odpovím: jednou, nebo dvakrát, nebo tﬁikrát. To znamená úplnû malinkej hrníãek, stﬁední,
nebo vût‰í. Pití kávy je pro mû takov˘ rituál. KdyÏ pﬁi-
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jdu domÛ, první, co si udûlám, kafe. I pﬁed pﬁedstavením. Poﬁád ﬁíkám: Kafe, to nás drÏí.
Proã se nûkdy ﬁíká, Ïe nûkdo má hlad jako herec?
¤íká se to velice ãasto. Je to pouze úsloví. Mám pocit, Ïe se to traduje z dob hereck˘ch spoleãností, kdy
herci opravdu mnohdy hlad mûli. Setkal jsem se
v trutnovském divadle s Franti‰kem Poláãkem, b˘val
kdysi ﬁeditelem takové spoleãnosti a vykládal neuvûﬁitelné vûci. Po pﬁedstavení pﬁi‰el a hercÛm rozdával. Tomu dvacetikorunu, tomu desetikorunu, pûtikorunu. Byla to ﬁehole.
Ano, máte urãitû pravdu. Moje babiãka vzpomínala, jak za první republiky v Tﬁebíãi anonymnû
posílali s dûdou koãovné divadelní spoleãnosti
Nádherov˘ch velikánsk˘ ko‰ pln˘ buchet. Na
konci pﬁedstavení ho herci vystavili na jevi‰ti
a byli stra‰nû dojati. Ale vy jste se dostal k divadlu aÏ v lep‰ích dobách. Jak to u vás probíhalo?
Asi od sv˘ch ‰esti let jsem intenzivnû skautoval a brzy se ukázalo, Ïe Ïádn˘ táborov˘ oheÀ se beze mne
neobejde, tak mi ta huba jela. O nûco pozdûji jsem
si zahrál v Litomy‰li s ochotníky ve tﬁech pﬁedstaveních a pak jsem ‰el do Hradce Králové, kde po vzniku kraje v roce 1949 zaloÏili divadlo a inzerovali, Ïe
berou taky ochotníky. Vejdu do kanceláﬁe, dobr˘
den, tak nám nûco pﬁedveìte. No co jako? No nûjak˘ monolog. ¤íkám, prosím, já nic neumím. Asi pûta‰edesátilet˘ ‰éf pan Soumar jen rozhodil rukama, jeÏí‰marjá, co s váma? Tak nûjakou básniãku! Prosím,
já Ïádnou neumím. Na‰tûstí na ‰kole - já mám dvouletou obchodní ‰kolu, to je moje celé vzdûlání - jsme
dûlali takovou v˘chodoãeskou fra‰ku o ãtyﬁech li-

dech, byla ve stra‰né ãe‰tinû. Dûlal jsem hospodského, byl to kratiãk˘ monolog a klidnû jsem ho pﬁed
ﬁeditelem vybalil a jeho námûstek Müller povídá:
Je‰tû nûco, ne? Já ﬁíkám, prosím, já nic neumím:
Pan Soumar, takov˘ such˘ ãlovûk, poﬁád na mû
mÏoural a ﬁíká: VÏdyÈ jsi sly‰el, tady toho, hospodského. Pozdûji mi ﬁekl, Ïe jsem se mu líbil, vzpomínal na to, Ïe jsem byl takov˘ udûlan˘, váÏil jsem
v devatenácti 86 kilo. S takovou klikou jsem se dostal k divadlu.
Jaká byla va‰e první role u profesionálÛ?
První moje role byla shodou okolností tatáÏ, jakou jsem dûlal naposledy u ochotníkÛ. Uãitelskej v Magdalénû Dobromile
Rettigové. Pocházím z Litomy‰le, tam se
to odehrávalo. A mou tﬁetí rolí byl Strakonick˘ dudák.
To jste musel b˘t fakt dobr˘.
Poãkejte, o tom jedin˘ ãlovûk ﬁíkal, Ïe ten v˘kon je
bájeãn˘. A to jsem byl já sám. Pﬁi‰el jsem k divadlu
s pocitem, Ïe spasím ãeské divadlo! Potom jsem
stával v portále a koukal, jak to kolegové cvrkají, a ﬁíkal jsem si, tohle jo, tohle ne. Do‰lo mnû, Ïe nemohu b˘t hned mistrem. TakÏe, k divadlu jsem se dostal
doslova po haluzi.
Jak jste se aÏ z Trutnova, kde jste hrál po odchodu z Hradce Králové, dostal do Brna?
To zase byla druhá náhoda. V Hradci Králové tehdy
v 50. letech dramaturgoval Zdenûk Dintter. A v roce
1959, kdy ze dne na den zru‰ili trutnovské divadlo,
byl uÏ ﬁeditelem v Divadle Julia Fuãíka tady na v˘stavi‰ti. Napsal jsem mu a vzal mû, aniÏ by mû vidûl.
U FuãíkÛ jsem byl do roku 1964, pak jsem pﬁe‰el do
Divadla bratﬁí Mr‰tíkÛ, jak se dﬁíve jmenovalo
Mûstské divadlo Brno.
NeÏ jsem zapnul magnetofon, vzpomínal jste, jak
na herce u FuãíkÛ ‰kolní dítka ‰prtala pecky a ‰ílenû vyru‰ovala a taky jak jste únavou usínal.
Povídejte o tom je‰tû.
Posly‰te, to byly mnohdy pro herce galeje. Ano, existovala ‰kola nûkde v ¤eãkovicích, mûli ãe‰tináﬁku,
bájeãnou kantorku, která pﬁed náv‰tûvou na‰eho divadla sezvala Ïáky, vysvûtlila jim zámûr autora, pohovoﬁila o hﬁe - a byl klid. Ale ostatní ‰koly, hrÛza.
Pﬁedstavte si. Já, mlad˘ napumpovan˘ herec, jsem
pﬁedstavení kolikrát zarazil a hﬁímal do hledi‰tû:
„Prosím vás, buì ty dûti uklidníte, nebo my nebudeme dál hrát“. A kolegové mi ﬁíkali: „Pavle, na to si
zvykne‰“. No nezvykl jsem si. Pro dûcka byla pﬁedstavení u FuãíkÛ radost, odpadla jim matika, ãe‰tina.
S takovou radostí ‰ly do divadla. My to cítili jinak.
Dokonce, kdyÏ jsem uÏ hrál tady v Divadle bratﬁí
Mr‰tíkÛ, taky jsem kolikrát zastavil pﬁedstavení.
Jednou sedûlo v hledi‰ti pût vojákÛ a na zaãátku
Jitﬁní paní se zaãali hluãnû bavit. Já jsem se kolegyni na jevi‰ti omluvil a ﬁekl do publika: „PromiÀte, dokud bude tûch pût pánÛ v divadle, nebudeme pokraãovat“. Ode‰li, vyhodili je.
Jak byste struãnû popsal rozdíly v herecké práci za
hluboké totality, tﬁeba v 60. aÏ 70. letech, a dnes?
Rozdíly existují. Za prvé se tehdy nemohlo hrát ledacos a jakkoli. Tﬁeba si pamatuji, jak taková ta sebekritika reÏisérÛ ‰la daleko. V jakési rumunské hﬁe
vymyslel reÏisér Pravo‰ Nebesk˘ scénu v podobû
ãtyﬁ tarokov˘ch karet. A na generálce se na to díval
a ﬁíká, jeÏí‰marjá, to není moÏné. Jedny dveﬁe mûly
tarok jednadvacítku, dal‰í osmiãku. Jednadvacátého

srpna! Muselo se pﬁemalovat. Anebo tﬁeba takov˘
rakousk˘ vaudeville od ·amberka, Hurá do PaﬁíÏe
se to jmenovalo. Jura Tomek na jevi‰ti a manÏelka
mu ﬁíká: Kdy jste pﬁijeli? A on podle textu:
Jednadvacátého. A Richard Mihula k nûmu: „Juro, ﬁíkej rad‰i dvaadvacátého“. Poradil jsem mu: „Juro, ﬁíkej radûji dvaatﬁicátého“.
To jste trefnû charakterizoval. Ano, taky u novin
jsme znali a známe autocenzuru.
Chtûl byste stát znovu na zaãátku své herecké
kariéry?

NENAHRADITELNÍ
Jo, chtûl. Stra‰nû. Stra‰nû bych rád byl tak mlad˘.
Ale víte, chtûl bych mít ty zku‰enosti, které mám teì.
Ale nelituji ani dne v divadle, a co jsem se nadûlal blbostí!
Zavzpomínejte na nûjakou!
Radûji ne, to pﬁejdeme. Bylo to v osobním Ïivotû...
Mûl jste nûkdy jako herec krizi, Ïe jste chtûl od
divadla odejít?
Popravdû musím ﬁíct, Ïe jsem mûl krizi. Bylo to po
mém osobním maléru v hradeckém divadle. Tehdej‰í
‰éf Milan Pásek mû kvÛli tomu vyhodil, zÛstal jsem asi
pÛl roku bez divadla. ¤íkal jsem si, uÏ nikdy. A za mûsíc uÏ jsem psal mimo Národní divadlo v Praze v‰ude.
S Milanem Páskem jste se ale musel setkat pozdûji v tomto divadle!?
Setkal a nebylo to vÏdy jednoduché. Pásek jako ‰éf
nûkteré lidi sná‰el, nûkteré ne. Mezi ty druhé jsem
patﬁil já. A já jsem byl v té dobû rebelantsk˘. Byl jsem

S Jitkou âvanãarovou
v muzikálu
Cikáni jdou do nebe,
reÏie: Petr Kracik
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S Erikem Pardusem
a ZdeÀkem Junákem
v muzikálu
Jáno‰ík aneb Na skle malované,
reÏie: Stano Slovák

a bude‰ to celé glosovat“, ﬁekl mnû. Mám tu roli
rád, protoÏe ji hraji. Není alternována a kdyÏ
mám tﬁeba deset pﬁedstavení za sebou sedût na
tvrdé sesli, mám zadek otlaãen˘. Ale roli si opravdu vychutnávám, kdyÏ pozoruji a srovnávám snaÏení a souboj sv˘ch kolegÛ-komikÛ na
jevi‰ti.
Jak se cítí zku‰en˘ herec, kdyÏ ho vede zaãínající reÏisér, mám na mysli Stana Slováka
a uÏ zmínûnou inscenaci.
DokáÏu reÏiséra respektovat, pokud je profík.
A Stano zaãíná b˘t. Myslím si, Ïe se vypracuje
na dost dobrého reÏiséra. Teì to vypadá, jako
kdybych mu lezl do zadku! - smích. Ten vztah
herce a reÏiséra je nûkdy stra‰nû zajímav˘. My
jsme se teì v Lublani setkali s reÏisérem
Janezem Starinou. Byl pÛvodnû herec v druÏební Nové Gorici, dnes jsme dobﬁí pﬁátelé. Teì si pﬁedstavte, Ïe ten Janez nám na jevi‰ti vykal. A já mu ﬁíkám, Janezi, ty nám vyká‰, proã? A on: Nezlobte se,
tam jste páni herci.
Jsou mlad‰í kolegové ochotni vyslechnout va‰e
pﬁipomínky?
Jak kdo. Kdysi jsem míval nûjaké pﬁipomínky, ale
dnes ne. Mladí lidi pﬁi‰li k divadlu s takov˘ma prsama a moc si radit nedají. Mnû to pﬁipadá, Ïe si ﬁíkají, ty star˘ dûdku, co ty nám má‰. Ale ano, jsou nûkteﬁí, kteﬁí pﬁijdou a poÏádají o radu. Za mého mládí
jsme mûli vût‰í respekt ke star‰ím kolegÛm. V prvním roce mého pÛsobení v Hradci Králové byl nûjak˘ Jarda ·míd. Já jsem pﬁi‰el na zájezdu do ‰atny,
byla obsazena. „Kde se mám nalíãit?“ „Na hajzlu, pane kolego. Kandrdas patﬁí na hajzl!“ A myslel to váÏnû. Bylo mnû 19. Pﬁitom to byl ‰mírák v‰ech ‰mírákÛ
futrál, ten ·míd. U FuãíkÛ jsme pozdûji hráli Smrt obchodního cestujícího s Karlem Högerem. Jak na pána boha jsme na nûj zírali. Ale jak se taky choval!
Obrátil se pﬁi zkou‰ce na reÏiséra Standu Fi‰era do
hledi‰tû: „Dovolí‰, Stando?“ Vzal mû kolem ramen,
já jsem dûlal Biffa, a ﬁekl: „Pavle, podívejte se, udûláme to takhle, ono by to spí‰e mûlo vypadat, jako
kdybyste chtûl... Dûkuju, Stando!“
Jak trávíte ãas jako dÛchodce?
Pﬁed pûti lety jsem zaãal malovat. Nejdﬁíve jsem obkresloval Svolinského, jeho kytice, pak jsem se pustil do olejÛ. Rád dûlám kopie, ale dûlám i svoje vûci.
Namaloval jsem sluneãnice a pod tím napsal:
„PromiÀ, Vincent!“ Dovolil jsem si mu tyknout.
Foto: jef Kratochvil

jiÏ u Mr‰tíkÛ a proslechlo se, Ïe má pﬁijít Pásek jako
ﬁeditel. Vím, Ïe jsem na schÛzi prohlásil: „Pamatujte
si, lidi, jestli sem Pásek pﬁijde“ - pouÏil jsem v˘roku ze
Svatby Kreãinského - „i ‰ibenice i Sibiﬁ budou!“ Jemu
se to pochopitelnû doneslo, vÏdyÈ tady mûl spoustu
pﬁátel. âili ná‰ vzájemn˘ vztah vypadal podle toho.
Jako umûlec byl Milan Pásek vysoko hodnocen,
jeho inscenace, namátkou vzpomenu tﬁeba
Dürrenmattova Krále Jana, byly plné nápadÛ.
·éfoval tady dlouho a byl to skuteãnû vynikající reÏisér. VÏdycky jsem ﬁíkal: „On je to velice nedobr˘ ãlovûk, ale dej boÏe, aÈ u nûj hraju!“ Nikdy jsem v‰ak nechtûl od divadla odejít, jak jste se pﬁedtím ptal. Já ﬁíkám: „Mû budou muset z divadla buì vyhodit, vyrvat,
nebo tady budu muset umﬁít“. Víte, jsou nûkteﬁí kolegové, kteﬁí ﬁíkají: „Jedinému ãlovûku vûﬁíme, Ïe to divadlo dûlá rád. A to je Pavel Kunert“. Mû také nikdo
neo‰idí fale‰n˘m tónem. Lehce poznám, komu to jde
odtud (sáhne si na srdce) a kdo to má jen v hubû.
Jak byste se jako herec charakterizoval?
VÏdycky jsem si myslel, Ïe jsem tzv. naturbur‰, herec pudov˘. Asi pﬁed dvaceti lety jsem to ﬁekl mladému kritikovi a on odpovûdûl: Pane Kunert, vy se
stra‰nû m˘líte, vy jste velice pﬁem˘‰liv˘ herec. A já
jsem si potom uvûdomil, Ïe je to pravda. Víte, já se
tﬁeba v ‰est hodin ráno probudím, probírám se textem a pﬁedstavuji si dûní na jevi‰ti. Je to stra‰né, ani
nevím, jestli se to hercÛm stává. Jedu v tramvaji
a v hlavû mnû vyskakuje text. Tﬁeba jen jedna vûta.
A pﬁem˘‰lím o ní. Netvrdím, Ïe to tak má b˘t, ale je
to mÛj styl. Moje manÏelka ﬁíká, Ïe jsem Ïenat˘ s divadlem.
Které role jste nejradûji hrával dﬁíve a které máte
nejradûji dnes?
V mém vûku stojím v divadle na okraji.
Odehrál jsem moc rolí, od Lakomce pﬁes
S Evelínou Jirkovou
Hejtmana v Revizorovi, pﬁes Boleslava I.,
a Radkou Coufalovou
Mar‰ála v Bílé nemoci, Jindﬁicha VIII.,
Vladaﬁe v Atlantidû... Víte, to je tak: herec
vám nikdy neﬁekne, kterou roli mûl nejradûji. ¤íká, Ïe má nejradûji tu roli, kterou
hraje právû teì. Já teì hraji spí‰ takové ty
ãurdiãky, ale vÏdycky mû baví tu postaviãku nûjak udûlat.
Vá‰ Baãa v inscenaci Jáno‰ík aneb Na
skle malované je víc neÏ ãurda.
Vychutnáváte si tu roli? Nemyslím jen
tu klobásu, kterou s takovou chutí ukrajujete a pojídáte.
Ano, klobása je pravá. Tu roli pﬁipsal reÏisér
Standa Slovák. „Já tû tam do toho prsknu
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA * ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN

…voln˘ ãas se psem, jen tak leno‰it.
(MUDr. DAGMAR HRUBÁ
STAROSTKA BRNA ST¤ED)
V souãasnosti je velmi módní kritizovat
televizní poﬁady a celkovou skladbu televizního vysílání. Jsou v televizi nûkteré poﬁady, které s chutí sledujete?
Samozﬁejmû, Ïe jsou, ale peãlivû si vybírám. Dávám pﬁednost tûm, u kter˘ch se
pobavím, zasmûji, které mi ale také nûco
ﬁeknou. Na‰tûstí je tolik pﬁíleÏitostí, kdy ãlovûk mÛÏe vyrazit za zábavou a za lidmi
a nemusí sledovat televizi. Jsem spí‰ pﬁíznivkyní aktivní zábavy, neÏ pasivní. S ãím
se ale vÛbec v televizi nesetkám, jsou
seriály. V˘jimku tvoﬁí náv‰tûva mé sestry
z Nûmecka. Pak se díváme na detektivky,
protoÏe je miluje, ale dívat na nû sama se
bojí.
UÏ víte, kam letos na dovolenou?
JiÏ od podzimu se tû‰ím na náv‰tûvu
Islandu. Je to zemû zcela odli‰ná od toho,
co znám. Procestujeme ho spacím autobusem. “Spací autobus“ má svoje kouzlo a díky tomu jsem poznala prakticky celou
Evropu.
Zvlá‰tû teì po prezidentské volbû se
mluví hodnû o zhrubnutí politické
kultury, není to jen taková mediální
kachna, pﬁilévání oleje do ohnû, aby
bylo o ãem psát?
âásteãnû ano, kaÏd˘ pﬁehmat je vhodn˘m
tématem o ãem psát tﬁeba nûkolik dnÛ. Ale
pravda je, Ïe kaÏd˘, kdo vstupuje do veﬁejného Ïivota, by si mûl uvûdomit, Ïe je pod
drobnohledem a je vystaven kritice – a podle toho se chovat. Nevidím dÛvod, proã
nûkomu nahrávat na smeã.
Za totality si ãlenové KSâ nemohli moc
vyskakovat, soukmenovci se mezi sebou hlídali, aby nûkdo z nich náhodou
nezbohatl a závist byl ten nejlep‰í ‰picl;
nevracíme se pomalu do této doby?
Nevystﬁídala zlomyslné ‰picly bulvární
média?
Bretschneider by se musel nûkdy stydût, co

HOST DO DOMU
na‰e média dokáÏí. Není nic jednodu‰‰ího
neÏ nûkoho poplivat. Najednou z nevinného ãlovûka je lump, ani neví proã, a musí se
bránit, ani neví proti ãemu a jak.
Proã je u nás bohatství a úspûch témûﬁ
zloãinem?
Prakticky 50 rokÛ do nás nûco vtloukali, to
je dlouhá doba. Abychom pochopili, Ïe úspûch (a event. bohatství) je pﬁedev‰ím v˘sledkem pilné práce, dobr˘ch nápadÛ, vytrvalosti a schopností ãlovûka – to je‰tû potrvá. Ale vûﬁím, Ïe jiÏ dal‰í generace se budou na v‰echno dívat jinak, objektivnûji
a Ïe ohodnotí hodnoty ãlovûka. A v tom jim
drÏím palce.
Myslíte si, Ïe emancipace a chápání po7

Co je pro vás povzbuzující záÏitek?
Setkání s dobr˘mi lidmi,
pocit, Ïe pﬁece nûco se mi
povedlo. A povzbuzením
je pro mne moje rodina,
pﬁátelé. A víte, co mû nabudí? Dobrá hudba, dobré
pﬁedstavení – to je motor
do dal‰ích dnÛ.
¤ídíte se a vûﬁíte agenturám zkoumajícím veﬁejné mínûní? Nepodezﬁíváte je, Ïe jsou jejich v˘sledky obãas cinknuté?
Neﬁídím se jimi, protoÏe
jsem pﬁesvûdãena, Ïe nejsou objektivní. Vût‰inou si
Ve své pracovnû je nûkdo objedná, poãet
respondentÛ není statisticky v˘znamn˘, tak co? Lidé
sami ukáÏí, co je podstatné.
Co povaÏujete za svoji nejvût‰í rozmarnost?
Copak já nûjakou mám? Ale váÏnû, voln˘
ãas se psem, jen tak leno‰it.
V‰echny strany v podstatû slibují totéÏ:
„lep‰í Ïivot“, vût‰í starost o vzdûlání, lékaﬁskou péãi, památky, vût‰í podporu
kultuﬁe. Jak si má obãan (voliã) vybrat,

litické práce dosáhly v âesku takové
úrovnû, Ïe bychom mohli mít Ïenu prezidentku? Îe by obãané v pﬁímé volbû, nebo parlament byl schopen uãinit toto
rozhodnutí?
Ráda bych tomu vûﬁila. Sama jsem se nikdy nesetkala s názorem, Ïe Ïeny do politiky nepatﬁí, ale k tomu musí spoleãnost dospût. Snad pak jednou bude Ïena kandidovat i na nejãelnûj‰í postavení.
·eptanda, ale i média
vytváﬁejí kolem politiky
atmosféru nûãeho neãistého, ãím si to vysvûtlujete a jak s tím lze
bojovat?
KaÏd˘, kdo vstupuje do
veﬁejného Ïivota si musí
uvûdomit, Ïe pﬁestává b˘t
zcela soukromou osobou, Ïe se o nûj lidé více
zajímají, Ïe je ve stﬁedu
pozornosti. A podle toho
by se mûl chovat. Ale nemûl by pﬁestat b˘t norSe zpûvákem
málním ãlovûkem. A kdyÏ
Ladislavem Kerndlem
se nûãeho dopustí, pak to
pﬁiznat a nést následky.
8

která strana zná tu
správnou cestu k „lep‰ímu Ïivotu“?
Podle mého názoru je
to v‰echno dáno velk˘m mnoÏstvím stran,
jejichÏ programy se nemohou v˘raznû li‰it,
pokud nejsou extrémní.
Pak se lidé opravdu
obtíÏnû orientují. Ve vyspûl˘ch demokraciích
je na politické scénû
podstatnû ménû stran
a je moÏná daleko snaz‰í orientace a v dÛsledku i volba.
Jak vzniká politická
osobnost?
Asi vyhranûním názorÛ, postojÛ i celkové
vÛle. Rozhodnû nezáleÏí na vûku.
Rád bych na souãasné politické scénû
vidûl svÛj vzor, svého „hrdinu“. Lze toho
dosáhnout?
Lze, ale musíte hledat. ZáleÏí na kaÏdém,
jak chce, co hledá, s k˘m se ztotoÏní.
Jedna ne‰Èastná volba v Nûmecku, která
vyzvedla k moci Hitlera a jeho kamarilu,
zmûnila na staletí politickou mapu
Evropy, zaloÏila na budoucí konflikty.
Holocaust nejen Ïe zmaﬁil mnoho lidsk˘ch ÏivotÛ, „‰est milionÛ srdcí vyletûlo komínem“, ale znamenal také zaloÏení
státu Izrael, coÏ v pﬁeváÏnû muslimské
ãásti svûta nevûstí nic dobrého. Nehrozí
svûtu znovu od voliãÛ nûkterého z velk˘ch evropsk˘ch státÛ ‰patné rozhodnutí?
Hrozí, to asi nikdy neodstraníme. ·patné je,
Ïe lidstvo má velice krátkou pamûÈ, Ïe
rychle zapomíná a Ïe jiÏ dnes jsou lidé, kteﬁí zpochybÀují hrÛzy 2. svûtové války.
A pﬁece staãí málo, mal˘ krÛãek a jsme
tam, kde nechceme b˘t. Speciálnû tento
problém se t˘ká beze zbytku v‰ech lidí.
Máte vÛbec nûkdy voln˘ ãas, jezdíte na
dovolenou, na‰li bychom vás pod sluneãníkem u moﬁe, na sjezdovce v ho-

Polistopadoví starostové
radnice Brno-stﬁed
Pavel Rubina,
Dagmar Hrubá, Jarmila Horová
a Josef Kameníãek

rách nebo na velbloudech mezi pyramidami?
Od jara do podzimu se vûnuji svému koníãku – zahradû. Tam mû najdete naprosto
spolehlivû. Moﬁe mám také ráda, s vnukem
holdujeme ‰norchlování, a tﬁeba Rudé moﬁe je prostû paráda. ProtoÏe uznávám heslo: sportem k trvalé invaliditû, tak na lyÏích
uÏ dva roky nejezdím. A protoÏe mám ráda
v‰echno zvlá‰tní - tak i ti velbloudi a pyramidy pﬁichází v úvahu.
Tu‰ím, Ïe va‰e nejvût‰í pﬁání bude zachovat si zdraví a du‰evní svûÏest. Máte
v Ïivotû i nûjakou neﬁest, která vás obãas pokou‰í?
KdyÏ se na mû podíváte, pochopíte, Ïe má
neﬁest - ãi slabá stránka - je vûãn˘ boj
s chutí k jídlu. S kouﬁením jsem pﬁestala v listopadu 1979, kávu nepiji (nechutná mi),
ale nahradím ji siln˘m, dobr˘m ãajem.
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe s úsmûvem jde
v‰echno snadnûji a ﬁídím se heslem: Co nechci, aby dûlali lidé mnû - nedûlám ani já
jim.
Fotografoval a otázky poloÏil
jef Kratochvil
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Uro‰ Smolje

Karel Cón

Eva Hrbáãková

Cornelia Olow
Constanze,
Leo Decker,
Stanislav Mo‰a

Tereza Martinková,
Uro‰ Smolje,
Hana Kovaﬁíková

Walter Schurmann,
Stanislav Mo‰a
Hana Kovaﬁíková

Hana Sapáková,
Barbara Ferun

Tereza Martinková,
Uro‰ Smolje,
Aneta Majerová,
SoÀa Kubi‰ová

Hana
Kovaﬁíková

Hana Sapáková,
Uro‰ Smolje,
Jan Sapák
David Kachlíﬁ

John Kander – Fred Ebb – Joe Masteroff

CABARET
muzikál
ReÏie: STANISLAV MO·A
Scéna: JAROSLAV MILFAJT
Kost˘my: ANDREA KUâEROVÁ
Hudební nastudování a dirigent: KAREL CÓN,
IGOR RUSINKO
Choreografie: IGOR BARBERIå
Asistenti reÏie: JI¤Í HORK¯ a STANISLAV SLOVÁK
Asistent choreografie: ANETA MAJEROVÁ

EVROPSKÉ TURNÉ 2008

SoÀa Kubi‰ová,
Aneta Majerová,
Eva Hrbáãková

Foto: jef Kratochvil

Janika Koláﬁová,
Eva Hrbáãková

SEDM¯ ROâNÍK PROJEKTU
RUSKÁ KULTURA
V âESKÉ REPUBLICE 2008

Viktor Sibilev, Milan Venclík, Roman Onderka

ZAHÁJIL
FESTIVALOV¯M
JAZZOV¯M
KONCERTEM
IGORA BUTMANA
A PETERA LIPY
20. DUBNA 2008
NA HUDEBNÍ SCÉNù
MdB

Jaromír Hniliãka

Milan Vidlák

Vlado Valoviã, Igor Butman, Peter Lipa
Peter Lipa

Tibor Lensk˘, Peter Lipa

Hlavní host
z Moskvy
Igor Butman

hlavní producent

Robert Rozsochateck˘

ROBERT ROZSOCHATECK¯
âím jsi chtûl b˘t, neÏ ses rozhodl pro herectví?
Myslím, Ïe jsem vÏdycky tíhl k herectví, ale
cesty k tomu, co chce ãlovûk dûlat a co nûkdy musí dûlat, aby se uÏivil, jsou od sebe
vzdálené. Proto jsem si vyzkou‰el i práce jiné, napﬁíklad jsem pracoval za barem v rÛzn˘ch podnicích a tak nûjak jsem si tenkrát
ﬁíkal, Ïe bych si jednou nûjak˘ bar i otevﬁel.
To je asi zajímavé vyzkou‰et si více variant práce a zjistit, Ïe ta, co tû nejvíc baví, je správná! KdyÏ by sis otevﬁel bar,
mûl by nûjak˘ styl? Tanãilo by se tam?
Co se t˘ãe stylu, pár nápadÛ, jak by to mohlo vypadat, mám, ale zatím je to jen v mé
hlavû... a co se t˘ãe tance, tak urãitû ano,
koneckoncÛ tanec je sexy ne?
Má‰ pravdu, tanec sexy je, ale pojìme
se vrátit k tobû. Nav‰tûvoval jsi v dûtství

nûjaké krouÏky nebo pﬁípravky? Pro dítû
to mÛÏe b˘t dÛleÏité, co si myslí‰?
Myslím, Ïe dítû by se mûlo podporovat v tom,
co ho baví, aÈ uÏ se jedná o herectví nebo
tﬁeba o hokej. Samozﬁejmû Ïe rodiãe musí
mít takovou zdravou míru rozhodování. Já

âERT Tù VEM
jsem osobnû do Ïádného takového krouÏku
s umûleck˘m zamûﬁením nechodil, prostû
mû bavilo zpívat, hrát na kytaru, tanãit.
Jak se k tomu stavûli tví rodiãe? Podporovali tû, nebo z tebe chtûli mít nûkoho jiného neÏ herce?
Podporovali, hlavnû máma a myslím, Ïe
13

V kost˘mu
z muzikálu Oliver!
ve vile Tugendhat

právû jí patﬁí mé obrovské díky! Nejdﬁív si
nejspí‰ myslela, Ïe je to jenom koníãek, ale
kdyÏ vidûla, jak moc mû to baví, pochopila,
Ïe pracovat v bance asi nebudu. KaÏd˘ rodiã chce pro své dítû to nejlep‰í.
Vystudoval jsi tedy hereckou konzervatoﬁ, nebo jinou ‰kolu?
Konzervatoﬁ jsem nestudoval, jako snad
kaÏd˘ kluk jsem mûl rád auta. Proto stﬁední
‰kola automobilní.
Co ale vím, Ïe jsi vystudoval JAMU, muzikálové herectví! Co
ti tato ‰kola pﬁinesla?
Vût‰ina lidí na ‰kole
má nûjak˘ oblíben˘
pﬁedmût, mûl jsi ho taky, nebo jsi byl ke
v‰em pﬁedmûtÛm spí‰e neutrální?
KaÏd˘ ví, jak to ve ‰kole
chodí, mûl jsem oblíbené i neoblíbené pﬁedmûty, u mû záleÏelo i na
tom, v kolik hodin se dan˘ pﬁedmût vyuãoval,
napﬁíklad balet 8:30 neoblíben˘, herectví 16:15
oblíben˘. Neutrální jsem
byl pouze na pﬁedmûty
teoretické, ale jinak mû
mé studium bavilo.
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Zajímalo by mû, jestli se vzdûlává‰ dál a v ãem.
SnaÏím se dál zpívat a tanãím
celkem pravidelnû. Co se t˘ãe
herectví, sbírám zku‰enosti od
m˘ch star‰ích kolegÛ. Myslím,
Ïe je to skvûlé.
Po ukonãení JAMU ti hned pﬁi‰ly nabídky z divadel, nebo
ses rozhodoval, jestli by nebylo lep‰í usadit se mimo Brno?
Nûjaké nabídky jsem mûl, ale
chtûl jsem zÛstat v Brnû. Proto
jsem byl potû‰en, kdyÏ mi pﬁi‰la
nabídka z Mûstského divadla
Brno.
Co tû lákalo na práci taneãníka, herce a zpûváka?
V‰ehochuÈ?
Má‰ stálé angaÏmá, nebo jsi
na volné noze? Vím, Ïe jsi vyzkou‰el obû varianty, ale která je pro tebe ta lep‰í?
Mám stálé angaÏmá právû
v Mûstském divadle Brno, ale 4
sezony jsem byl na volné noze
a kaÏdá varianta má své pro a proti, kaÏdopádnû teì jsem spokojen˘.
Byl jsi vyfocen˘ na plakátû muzikálu
Fame, i kdyÏ jsi v nûm neúãinkoval, a na
druh˘ plakát, kter˘ putoval do ciziny, jsi
na fotce propÛjãil své nohy. Co mi k tomu ﬁekne‰?
Îe mám asi hezk˘ nohy. (Smích)
A co kariéra? Jsi spokojen˘, nebo bys
chtûl je‰tû nûco dokázat? Sní‰ o nûjaké
krásné roli?

Jak se ﬁíká, není mal˘ch rolí, ne, teì váÏnû,
vyloÏenû vysnûnou roli nemám, ale mám
rád role v˘razné, aÈ uÏ se jedná o blázna,
nebo o Îihadlo ve W.S.S.
Mimo divadlo i sportuje‰. Vûnuje‰ se
thajskému boxu, do kterého chodí‰ (mimo jiné i s m˘m tátou). Je to pro tebe odreagováním, nebo cesta, které by ses
chtûl vûnovat i profesionálnû?
Profesionálnû zatím rozhodnû ne, vzhledem k tomu, Ïe nemohu pﬁijít na jevi‰tû
a vypadat jako duhová kuliãka, zÛstanu
pouze u odreagování se.
Kdy si na sport udûlá‰ nejvíce ãasu, jde
to skloubit s divadlem? Jak ãasto se
snaÏí‰ trénovat?
Pﬁiznám se, s ãasem je to tûÏké, takÏe kdyÏ
mám volno, snaÏím se o to, abych vyplnil
ãas nûãím prospû‰n˘m pro mé tûlo. Vûﬁím,
Ïe mi to snad jednou oplatí a podrÏí mû.
Co tû je‰tû kromû sportu baví? Má‰ i jiné koníãky?

Tûch by bylo... ale poslední dobou mû baví
billiard, chodíme hrát do jedné herny ve
mûstû a musím ﬁíct, Ïe je u toho nûkdy dobrá zábava, i kdyÏ bratr by se mnou asi nesouhlasil.
¤íkal jsi mi, Ïe v souãasné dobû shání‰
byt. UÏ se ti to podaﬁilo, nebo stále hledá‰?
Tak to je kosa na kámen, otázka bydlení je
v dne‰ní dobû hodnû sloÏitá, sama ví‰, Ïe
to není tak jednoduché najít právû to, co si
pﬁedstavuje‰, takÏe stále hledám to pravé…
Téhle otázce se ani ty nevyhne‰! Co láska, má‰ nûjakou?
Otázka na tûlo…. ¤eknûme, Ïe jsem ‰Èastn˘. PROMI≈!
Dûkuji za tvé odpovûdi a pﬁeji ti ve tvé
kariéﬁe a osobním Ïivotû mnoho úspûchÛ.
Vendula ·eráková,
foto: jef Kratochvil

foto: jef Kratochvil

„MEMORY CYCLE TIME...“

Velkou spoleãenskou událostí se staly oslavy Ïivotního jubilea jedenáctého opata starobrnûnského klá‰tera Luká‰e EvÏena Martince.
Mezi hosty nechybûl primátor mûsta Brna
Roman Onderka, Barbora Javorová, Stanislav
Mo‰a, Zdenek Merta a v neposlední ﬁadû Michal
·tefl.
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Firma CONY CZ, s.r.o. jiÏ nûkolik let nabízí klientÛm vysokou kvalitu
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REPROGRAFICKÉ STUDIO
– grafické návrhy, ilustrace
– ilustraãní, reklamní fotografie
(klasická i digitální fotografie)
– kompletní zpracování podkladÛ pro tisk
(sazba, zalomení textu, scanování, barevné korekce, koláÏe a dal‰í)
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TISK
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– pofiádání firemních akcí
sport, prezentace, ‰kolení, rehabilitace, historie, umûní

REKLAMA
– reklamní pfiedmûty a textil
(v˘bûr dle katalogu) vã. potisku
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(návrh vã. zpracování a zaji‰tûní
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Divadlo bez zábradlí
Eugene O’Neill: CESTA DLOUH¯M DNEM DO NOCI
Legendární drama "psané slzami a krví" se stalo bestsellerem
a moÏná nejvût‰í hrou amerického divadla. Autor, nositel Nobelovy
ceny za literaturu, za nûj získal svou ãtvrtou Pulitzerovu cenu. Hra
vychází z "rodinného pekla", které autor zaÏil na vlastní kÛÏi.
Zobrazuje jeden den Ïivota rodiny TyronÛ, jejich cestu nocí bolesti
a smrti, ale také snÛ, lásky a oãi‰tûní.
Pﬁeklad a reÏie: Alice Nellis
Hudba: Radek PastrÀák, Milan Nytra (BUTY)
Hrají: Jiﬁí Barto‰ka, Zuzana BydÏovská, Michal âapka, Filip âapka,
Zuzana âapková
Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpﬁednûj‰ího souãasného autora argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a doãkala se mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co t˘den vylíãil, co nového se mu pﬁihodilo. Skuteãnost si lehce pﬁibarvuje, nûkteré vûci
zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ jí jednoho
dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho po návratu
domÛ neuvûﬁitelné pﬁekvapení: jeho matka Fanny po deseti letech
„odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïivota svého
dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí a sly-

HRAJEME
‰í, spou‰tí se ﬁetûzec komick˘ch situací, nedorozumûní, zámûn
a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve své komedii o nádhernû vitální, byÈ
mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏitost pﬁátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondﬁíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva Jelínková
a Josef Jurásek.
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
Existuje jen málo komedií, které dosahují úrovnû tohoto díla.
V‰echna legrace, zábava ãi humor, jak kdo chce, se ve v‰ech po
tomto autorovi následujících veselohrách odvíjí od toho, jak geniálnû to právû on ukázal v této komedii. A moÏná jiÏ ani neexistuje nic
zábavnûj‰ího, neÏ tato hra. Roztodivn˘ ﬁetûz roztomil˘ch nevraÏivostí a svárÛ, klevet rozdm˘chávajících v du‰ích jednoduch˘ch rybáﬁÛ drama Ïárlivosti... Rozvá‰nûné hlavy, tupí stráÏci veﬁejného
poﬁádku… Láska a nenávist - dvû nádoby se stejn˘m dnem…
A pﬁitom svût poctiv˘ch, prost˘ch a dobrosrdeãn˘ch lidiãek, jaké
známe z kaÏdodenního Ïivota. A ten nám pﬁiná‰í absurdní, smû‰né, rozum i smysly provokující situace, kter˘m nezb˘vá neÏ se
smát, neÏ se vysmát…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Zdenûk Junák nebo Zdenûk âernín, Irena Konvalinová,
Lenka Janíková nebo Tereza ·efrnová, Patrik Boﬁeck˘, Martin
Havelka, Erik Pardus, Jana Glocová, Veronika Poláãková nebo
Marta Ondráãková, Evelína Jirková, Alan Novotn˘ nebo Vojtûch
Blahuta, Luká‰ Hejlík, Jaroslav Zádûra, Michal Nevûãn˘ nebo Petr
·tûpán, Zdenûk Kopp.
Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pﬁedstavitelÛ ruské moderny Dmitrij S.
MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za pohnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm vystihl dvojí tváﬁ nemilovaného syna Kateﬁiny Veliké, cara Pavla I. - bezskrupulózního tyrana, ﬁádící bestie, i nûÏného milence a sentimentálního snílka. Na ruskou
scénu se drama dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacát˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim pﬁinutil autora odejít do emigrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûrné, psychologicky v˘stiÏné a dramaticky strhující podání pﬁízraãného ovzdu‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kﬁehkostí ãlovûka – to v‰e vytvoﬁilo
z MereÏkovského hry jeden z nejsugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná i o mimoﬁádnû silné dílo plné nadãasov˘ch dimenzí. Na pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí se i tragédie rodinná, v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tragédií.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondﬁíãek, Oldﬁich Smysl nebo
Jaroslav Matûjka, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková, Evelína

Jirková, Ladislav Koláﬁ, Jan Mazák, Viktor Skála, Zdenûk Junák, Alan
Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰ nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch komedií
v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem
a Jackovi, kteﬁí se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou
schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost i moÏné snadnûj‰í
získání obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání s Charleyovou
tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typick˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pﬁekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy
s pﬁíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie byla svûﬁena Gustavu
Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na‰eho „nesmrtelného“ „Brouka
v hlavû“!).
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek, Zdenûk Junák, Irena
Konvalinová nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.
Friedrich Schiller: MARIE STUARTOVNA
Jedno z nejproslulej‰ích dramat evropského romantismu vybudoval Friedrich Schiller kolem mocenského a osobního konfliktu dvou
velk˘ch Ïen anglické historie – Marie Stuartovny a AlÏbûty
Anglické. Skotská královna Marie Stuartovna, která byla podle skuteãné historické události v roce 1587 obvinûna ze spiknutí proti královnû AlÏbûtû a vraÏdy svého druhého manÏela, vystupuje
v Schillerovû dramatu jako vá‰nivá Ïena, ale také jako kajícná hﬁí‰nice smíﬁená se smrtí. Její protihráãka AlÏbûta je vylíãena jako její
protipól - je py‰nou, chladnou, malichernou a sobecky bezohlednou soupeﬁkou v politice i lásce. Velk˘, nebezpeãn˘ a strhující souboj obou Ïen vrcholí v okamÏiku, kdy AlÏbûta podepí‰e nad Marií
rozsudek smrti. OkamÏik AlÏbûtina vítûzství v‰ak pro ni paradoxnû
není aktem jednoznaãného úspûchu: sice definitivnû politicky vítûzí, zároveÀ v‰ak také morálnû prohrává. Skuteãná podoba
AlÏbûtina vítûzství se naplno projeví ve strhujícím závûru hry, kde
fyzicky poraÏená a potupená Marie Stuartovna v posledních okamÏicích Ïivota dalece pﬁeroste svou zdánlivû úspû‰nûj‰í sokyni pokorou a morální silou. Schillerovo mistrovsky zpracované drama je
pÛsobivou sondou do lidského nitra v situaci vítûzství i poráÏky.
Odkr˘vá také mnohé principy mocensk˘ch bojÛ a spolu s nimi i jistou nemilosrdnost a skrytou problematiãnost kaÏdého lidského
jednání.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Irena Konvalinová nebo Pavla Vitázková, Jitka âvanãarová,
Martin Havelka, Milo‰ Kroãil, Petr ·tûpán, Patrik Boﬁeck˘, Michal
Nevûãn˘, Karel Jansk˘, Luká‰ Hejlík, Jiﬁí Tomek, Eva Jelínková
a dal‰í.
Peter Shaffer: EQUUS
Pﬁíbûh o tajemném bohu koní, nemocn˘ch Ïivotech a o du‰ích hledajících nûhu, pochází z pera autora jiné slavné hry „Amadea“, která je v reÏii ZdeÀka âernína v Mûstském divadle Brno s úspûchem
uvádûna jiÏ desátou sezonu. EQUUS se s grácií a zároveÀ i pﬁímoãaﬁe dot˘ká vzru‰ujícího tématu citové vykolejenosti, kdy se pod
tlakem nejrÛznûj‰ích ideologií a fanatismÛ u jednotlivcÛ ztrácejí citové kontakty. Atraktivní zápletka s detektivním nádechem, poezie
v‰edního dne i rituálnost divadla rozehraná do v‰ech mysliteln˘ch
kontur a v neposlední ﬁadû také rÛzná velká lidská témata, v‰e je‰tû okoﬁenûné ojedinûl˘mi hereck˘mi pﬁíleÏitostmi – to pﬁedev‰ím
slibuje tato svûtovû proslulá hra, která bude poprvé v reÏii ZdeÀka
âernína uvedena v Brnû.
ReÏie: Zdenek âernín
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Josef Jurásek, Miroslava
Koláﬁová, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana Brie‰Èanská,
Robert Jícha, Patrik Boﬁeck˘, Jana Glocová a dal‰í.
RENDEZ-VOUS S OPERETOU
Koncert slavn˘ch operetních melodií
Krásné operetní melodie, moÏná v netradiãním sledu, ale hravé
a milé. To je pﬁesnû to, co vás ãeká, kdyÏ se rozhodnete nav‰tívit
Rendez-vous s operetou.
Jednotlivá ãísla se vzájemnû situaãnû a hudebnû trumfují, a tak
vzniká pestr˘ tok z operetních skvostÛ. Polská krev, âardá‰ová
princezna, Noc v Benátkách, Gianina mia, Svûtlu‰ka, Král Veliká‰,
Uherská svatba. To jsou operety, ze kter˘ch jsme vybírali nejhezãí
melodie, abychom obohatili tituly, které uÏ znáte z na‰eho jevi‰tû
- Veselou vdovu, Netop˘ra a Orfea v podsvûtí.
Cel˘ program je uvádûn bez konferování. O to více vynikne bohatá melodiãnost tohoto nestárnoucího Ïánru, kter˘ stále neztrácí nic
na své fascinující schopnosti lidi rozesmát, pobavit i roznûÏnit.
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HUDEBNÍ SCÉNA

Eduardo Rovner

A5

Eduardo Rovner

AB6

Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci

Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Dmitrij MereÏkovskij

Smrt Pavla I.

C2

Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

A5

Brandon Thomas

AB2

Brandon Thomas

A2

Charleyova teta
Charleyova teta
Charleyova teta
Divadlo Bez zábradlí

Cesta dlouh˘m dnem do noci

Eduardo Rovner

A4

Vrátila se jednou v noci
Eduardo Rovner

E5

Eduardo Rovner

E7

Friedrich Schiller

derniéra

Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci
Marie Stuartovna
Peter Shaffer

Equus

C2

Peter Shaffer

AB3

Dmitrij MereÏkovskij

AB4

Dmitrij MereÏkovskij

AB5

Equus

Smrt Pavla I.
Smrt Pavla I.

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

A6

Eduardo Rovner

D

Eduardo Rovner

AB1

Eduardo Rovner

E2

Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci
Rendez-vous s operetou
Rendez-vous s operetou

Peter Shaffer

Equus

E5

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ

ZÁJEZDY: 10. 5. hostuje MdB v Karlov˘ch Varech
s Muzikály z Broadwaye, 14. 5. v Olomouci s inscenací Smrt Pavla I. a 17. 5. ve Zlínû s inscenací Smrt
Pavla I.
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J. Dempsey, D. P. Rowe

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

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

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

R/X2008

J. Dempsey, D. P. Rowe

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

âarodûjky z Eastwicku

Z/T2008

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

A. Lloyd Webber, T. Rice

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
A. Lloyd Webber, T. Rice

Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe
J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Zahrada divÛ

J. Bock, S. Harnick, J. Stein

·umaﬁ na stﬁe‰e

J. Bock, S. Harnick, J. Stein

PPP/P18

J. Bock, S. Harnick, J. Stein

PP1

·umaﬁ na stﬁe‰e
·umaﬁ na stﬁe‰e
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Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ
Ray Cooney, John Chapman

VydrÏ, miláãku

V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek

Deník krále

M2008
AB2

Oscar Wilde

Jak je dÛleÏité míti Filipa
Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

C2

Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta

AB5
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F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

A4/AB4

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

premiéra, P

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

D/E7

Mam’zelle Nitouche
Mam’zelle Nitouche
Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

A1/AB1

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

A2/AB2
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A3/AB3

Mam’zelle Nitouche
Mam’zelle Nitouche
Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

C5/E5

Mam’zelle Nitouche
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14.6.
15.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

5.6.
5.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.

sobota
15.00
nedûle
16.00
nedûle
22.30
pondûlí
19.30
úter˘
16.00
stﬁeda
20.00
ãtvrtek
15.30
pátek
15.30
sobota
18.30
nedûle
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30

JAMU - hraje se v Martû

Godspell

DAMU / Praha

·tûstí dam

Moravské divadlo Olomouc - hraje se na Velké zku‰ebnû

Dávno, dávno jiÏ tomu

Altes Schauspielhaus Stuttgart

Osm Ïen

Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû

Song pro dva

Divadlo pod Palmovkou / Praha

Gazdina roba

Janáãkova konzervatoﬁ v Ostravû

Kytice

Mûstské divadlo LublaÀ

·umaﬁ na stﬁe‰e

Divadlo v Dlouhé / Praha

14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
20.6.
21.6.

sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
16.00
úter˘
19.30
stﬁeda
16.00
ãtvrtek
19.30
pátek
18.00
pátek
19.30
sobota
16.00

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

A6/AB6

Severoãeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

Hello, Dolly!

Stﬁedoãeské divadlo Kladno

Tajn˘ deník Adriana Molea ve vûku 13 a 3/4
Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ

Limonádov˘ Joe

Národní divadlo Moravskoslezské / Ostrava

Gasparone, záhadn˘ loupeÏník

Mûstské divadlo Brno

Jesus Christ Superstar (koncertní verze)
Koncert absolventÛ dirigentsk˘ch kurzÛ
Slovenské Národní divadlo / Bratislava

Král se baví

Národní divadlo Praha - hraje se v Redutû

Zítra se bude...

Ma‰karáda

Peter Shaffer

E7

Eduardo Rovner

A2

Eduardo Rovner

AB3

Eduardo Rovner

AB4

Eduardo Rovner

C5

Equus

Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci
Vrátila se jednou v noci

Peter Shaffer

AB6

Peter Shaffer

D

Equus
Equus

ZÁJEZDY: 6. 6. hostuje MdB v KromûﬁíÏi
s muzikálem Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘
plá‰È, 13. 6. v Praze s inscenací V jámû lvové a 19. 6.
ve Zvolenu s Markétou Lazarovou.

Mam’zelle Nitouche

C2/E2
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Mam’zelle Nitouche
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Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud

Mam’zelle Nitouche

A5/AB5

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní komedie dell’arte
Sluha dvou pánÛ s ústﬁední postavou omezeného i mazaného
Truffaldina. Vesel˘ pﬁíbûh s milostnou zápletkou, ve které dívka
pﬁevleãená za muÏe hledá svého milého, jako by ironicky vyvracel
rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm najednou“. Av‰ak Truffaldino
svou morálnû problematickou aktivitou dokládá, Ïe tomu tak lze,
a zároveÀ Ïe ãlovûk pﬁitom mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Evelína Jirková, Ladislav Koláﬁ, Pavla
Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová, Irena Konvalinová,
Patrik Boﬁeck˘, Michal Nevûãn˘.
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John Dempsey, Dana P. Rowe: âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na tﬁi filmové
pﬁedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan
Sarandon - znudûné Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku v New
England? Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pﬁiãarovat si
muÏe po v‰ech stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního,
pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak
v podobû ìábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého producenta
Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice
John Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby
napsali jevi‰tní podobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálového pﬁíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, která úspû‰nû vtahuje posluchaãe
do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány s patﬁiãnou ironií i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéﬁe 18. 7. 2000
v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej uvádí v pﬁekladu Jiﬁího Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Ivana
VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana Musilová, Johana
Gazdíková nebo Markéta Sedláãková, Alena Antalova nebo Hana
Holi‰ová nebo Radka Coufalová nebo Jitka âvanãarová, Krist˘na
·ebíková nebo Marta Prokopová, Igor Ondﬁíãek nebo Milan
Nûmec, Lenka Bartol‰icová nebo Michaela Fojtová nebo Zuzana
Maurery, Kateﬁina Krejãová nebo Mária Lalková, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Tomá‰ Sagher, Monika
Svûtnicová, Martina Severová, Magda Vitková a dal‰í.
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice:
JOSEF A JEHO ÚÎASN¯ PESTROBAREVN¯ PLÁ·Ë
Prvním dílem geniálního muzikálového skladatele A. Lloyd
Webbera, kter˘ vytvoﬁil spolu s textaﬁem Timem Ricem, je biblick˘
muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È. Tehdy devatenáctilet˘ Webber jej napsal pÛvodnû jako patnáctiminutové dílo na
objednávku jedné lond˘nské ‰koly k ukonãení semestru. Mûlo v‰ak
takov˘ úspûch, Ïe jej autoﬁi záhy roz‰íﬁili na celoveãerní muzikál
a ve své premiéﬁe uvedli v Lond˘nû roku 1972. Jedná se o muzikál
doslova pro celou rodinu a my jej uvádíme v ãeské premiéﬁe v reÏii Stanislava Mo‰i a choreografii Igora Barberiçe. Podobnû jako
jsme uvádûli muzikál Jesus Christ Superstar nejprve v zahraniãí
v anglickém a nûmeckém jazyce. Inscenace má za sebou jiÏ 128
úspû‰n˘ch repríz v celé ﬁadû evropsk˘ch zemí. Vzhledem k tomu,
Ïe vypráví zcela neobvykl˘m zpÛsobem o vûcech dávno minul˘ch,
i kdyÏ nám blízk˘ch, a pouÏívá k tomu rozliãn˘ch technik, vãetnû animací, hovoﬁí se o této inscenaci jako o nejlep‰ím ztvárnûní
v Evropû, a i proto se máte na co tû‰it.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Vladimír Voleãko,
Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková,
Jiﬁí Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Petr Gazdík nebo Stanislav Slovák,
Robert Jícha nebo Oldﬁich Smysl, Karel ·karka, Luká‰ Vlãek, Jiﬁí
Zmidloch, Michal ·ebek, Ale‰ Slanina, Petr Doãkal, Michal Matûj,
Radek Novotn˘, Petr Brychta nebo Ján Jackuliak, Robert
Rozsochateck˘, Pavla Vitázková nebo Eva Jedliãková, Vendula
·eráková, SoÀa Jányová, Gabriela Karmazínová, SoÀa Kubi‰ová,
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Hana Kratochvilová, Aneta Majerová, Jan Dûdek, Vladimír
Strouhal, Petra Olexová, Dana Puková, Lenka Rydlová, Karla
Spilková, TáÀa ·tefkoviãová a dal‰í.
Jevgenij Doga, Emil Loteanu: CIKÁNI JDOU DO NEBE
Hudebnû dramatická balada o vûãné lidské touze, vá‰nivé lásce,
o svobodû a lidské p˘‰e. Na poãátku tohoto v˘jimeãného muzikálu
je film reÏiséra a scenáristy Emila Loteanu z roku 1976 se strhujícími melodiemi skladatele Jevgenije Dogy. V na‰em souãasném civilizovaném svûtû, ve kterém obvykle vítûzí rozum nad city, se jeví
hrdostí a p˘chou naplnûn˘ tragick˘ pﬁíbûh lásky cikánského zlodûje koní Lujko Zobara a krásné Rady jako nesmysln˘ a nepochopiteln˘. Pﬁesto v‰ak v‰ichni, kteﬁí se u této inscenace kdy ocitli, vnímají podvûdomû, Ïe jedinû takto je to správnû, Ïe prostû musí ãlovûk touÏící po svobodû podlehnout na prvém místû svému citu
a neptat se po zisku, po v˘hodách. Láska a pak uÏ nic… ãest a pak
uÏ nic… známe to je‰tû? A to v‰e v uhranãivém prostﬁedí romského etnika. V inscenaci plné strhujících cikánsk˘ch písní, divoké energie tancÛ i zvlá‰tního poetického stylu vyprávûní.
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka nebo Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán,
Jitka âvanãarová nebo SoÀa Jányová nebo Ivana VaÀková,
Zdenûk Junák nebo Ladislav Lakom˘, Jiﬁí Hork˘ nebo Milan
Horsk˘, Ladislav Koláﬁ nebo Marian Slovák, Pavel Kunert nebo
Ladislav Mareãek, Jan Apolenáﬁ nebo Alan Novotn˘, Evelína
Jirková nebo Mária Lalková, Hana Kovaﬁíková nebo Pavla
Vitázková nebo Monika Svûtnicová, Ján Jackuliak nebo Du‰an
Vitázek, Rastislav Gajdo‰ nebo Luká‰ Vlãek, Oldﬁich Smysl nebo
Jakub Uliãník, Michal ·ebek nebo Karel ·karka, Igor Ondﬁíãek
nebo Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰ nebo Zdenûk âernín, Luká‰
Hejlík, Josef Jurásek nebo Karel Mi‰urec, Patrik Boﬁeck˘ nebo
Robert Jícha a dal‰í.
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: ZAHRADA DIVÒ
Starodávná legenda o vûãném boji dobra se zlem se stala
pﬁedlohou pro nové hudebnû divadelní dílo autorské dvojice MertaMo‰a, která stála na poãátku novodobé historie Mûstského divadla
Brno. Sny svatojánsk˘ch nocí, BASTARD, Babylon a Svût pln˘
andûlÛ – co titul, to jiná inscenace, av‰ak v‰em byla spoleãná
touha po hledání ztracené mezilidské harmonie, touha formulovat
to nejdÛleÏitûj‰í, co ãiní na‰e lidské Ïivoty smyslupln˘mi – aÈ je to
láska, vûdûní, poznání, tolerance ... to v‰e ve formû hudebního
divadla. Tentokrát to bude pohádka, které se dostalo technick˘m
vybavením nové divadelní budovy zcela v˘jimeãn˘ch inscenaãních
moÏností. Autoﬁi tentokrát ve svém zápase o vítûzství ¤í‰e dobra
chtûjí vyuÏít kromû krásy hudby, slova, tance a jevi‰tní fantazie
i pomoci divákÛ – dûtsk˘ch i dospûl˘ch.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Erik Pardus nebo Jan Mazák, Alena Antalová nebo Ivana
VaÀková nebo Michaela Horká, Pavel Kunert nebo Jiﬁí Tomek,
Mária Lalková, Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán, Alan Novotn˘
nebo Tomá‰ Sagher nebo Jakub Uliãník, Jan Apolenáﬁ nebo
Ladislav Koláﬁ, Radka Coufalová nebo Lenka Janíková, Ján
Jackuliak nebo Oldﬁich Smysl a dal‰í.
Úãinkuje dûtsk˘ sbor a orchestr Mûstského divadla Brno.
Jerry Bock, Sheldon Harnick, Joseph Stein:
·UMA¤ NA ST¤E·E
·umaﬁ na stﬁe‰e, ve svûtû hran˘ také pod názvem Anatûvka, patﬁí
k nejslavnûj‰ím muzikálÛm 60. let. Se sv˘mi 3242 reprízami se ve
své dobû stal dokonce nejhranûj‰ím dílem a získal celou ﬁadu cen.
Jako pﬁedloha k muzikálu, jehoÏ premiéra se konala v New Yorku
roku 1964, poslouÏily povídky Ïidovského spisovatele ·oloma
Alejchema o mlékaﬁi Tovjem, kter˘ se snaÏí provdat tﬁi ze sv˘ch pûti dcer. Podle tradice, kterou se v‰ichni obyvatelé malé ruské vesniãky Anatûvky ﬁídí, se rodiãe spoleãnû s dohazovaãkou snaÏí
sv˘m dcerám najít vhodné Ïenichy. Av‰ak dcery poru‰í onu tradici
a muÏe svého srdce si najdou samy. Cel˘ pﬁíbûh je o to silnûj‰í, Ïe
je zasazen do pﬁedrevoluãního Ruska poãátku 20. století, do období velk˘ch antisemitsk˘ch pogromÛ. Na závûr musí také obyvatelé
opustit své domovy a jít vstﬁíc sv˘m nejist˘m osudÛm, protoÏe celá
oblast musí b˘t od ÎidÛ vyãi‰tûna. Stále aktuální dílo, které nám nabízí ﬁadu témat k zamy‰lení – to je muzikál ·umaﬁ na stﬁe‰e.
ReÏie, úprava a scéna: Pavel Fieber
Hrají: Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláﬁ, Miroslava Koláﬁová, Eva
Jedliãková nebo Jana Musilová, Radka Coufalová nebo Ivana
VaÀková, Evelína Jirková nebo Mária Lalková, Terezie Jurneãková
nebo Petra ·imberová, Ján Jackuliak nebo Alan Novotn˘ nebo
Robert Musialek, Oldﬁich Smysl, Vendula ·eráková nebo Vendula
Otisková, Jana Gazdíková nebo Kvûtoslava Ondráková a dal‰í.

Zdenûk Junák,
Janez Starina,
Erik Pardus

Pavel Kunert,
Janez Starina,
Karel Mi‰urec

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

Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

Janez Starina, Karel Mi‰urec,
Pavel Kunert, Zdenûk Bure‰,
Jan Kuãera

................................................................
Na druhé stranû anketního lístku vyplÀte své jméno a adresu

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

D. MereÏkovskij: Smrt Pavla I.
L. Bernstein a spol.: Jazz Side Story
D. De Silva, J. Fernandez, J. Levy, S. Margoshes: FAME (Cesta za slávou)
Z. Plach˘ a J. ·imáãek: Deník krále
Stendhal, M. Uhde, M. ·tûdroÀ: âerven˘ a ãern˘
B. Thomas: Charleyova teta
P. Shaffer: Equus
K. Gärtner, E. Bryll: Jáno‰ík aneb Na skle malované
E. Rovner: Vrátila se jednou v noci
F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud: Mam’zelle Nitouche

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

V dubnu se v Mûstském divadle v Lublani uskuteãnilo pﬁedstavení muzikálové balady Petra Ulrycha
a Stanislava Mo‰i Koloãava. Diváci ve vyprodaném
hledi‰ti sledovali pﬁedstavení v ãeském jazyce se
slovinsk˘mi titulky.

2007/2008

Foto: Tino Kratochvil

UMùLCI Z BRNA JIÎ PONùKOLIKÁTÉ ÚSPù·Nù HOSTOVALI VE SLOVINSKÉM HLAVNÍM MùSTù LUBLANI

Primátor statutárního mûsta Brna Roman Onderka a jeho námûstkynû
Barbora Javorová uvítali 10. dubna v salonku na Nové radnici herce
Erika Parduse, aby mu podûkovali za skvûlou reprezentaci mûsta. Erik
Pardus na radnici pﬁinesl ukázat sv˘ch pût prestiÏních cen, které za herecké v˘kony v leto‰ní sezonû získal.

Mûstské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410
..................................................

BEZ KOMENTÁ¤E

✄

PSâ:

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

Adresa:

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

Jméno:

Zde, prosím, vyplÀte následující údaje:

Anketní lístek
za‰lete na adresu divadla nebo vhoìte,
prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2008.

✄

ZRCADLENÍ

NEP¤EHLÉDNùTE!
V mûsíci kvûtnu byste si rozhodnû nemûli nechat ujít inscenaci Zahrada divÛ – muzikálovou pohádku, která se
znovu vrací na jevi‰tû Hudební scény,
a to v pondûlí 19. kvûtna od 18.00 hodin.
Na âinoherní scénû se 28. a 29. kvûtna
divákÛm pﬁedstaví inscenace, která oslovuje v‰echny milovníky operety.
Rendez-vous s operetou je pestr˘m
tokem krásn˘ch melodií, které diváka
roznûÏní i pobaví.

byla tvrdá Ïena, ale ona pﬁitom
byla plná pochyb.
Dál mû napadá vrchní sestra
Ratchedová z Pﬁeletu nad kukaããím hnízdem. Je to v˘zva
poprat se s rolí, za kterou dostala její filmová pﬁedstavitelka
Oskara?
Takhle bych to nebrala. Ona to
dostala za film, já se s tím popasovala jako s divadelní rolí. To byla moc fajn práce, bavilo mû to.
Mû vÛbec baví takové silné vyhranûné role, tﬁeba i na první pohled záporné. Já Ïádnou svoji
postavu nehodnotím. SnaÏím se
jí vniknout pod kÛÏi, rozlu‰tit zpÛsob jejího my‰lení. Chci ji pochopit a ne soudit.
Odkud pocházíte?
Ze severní Moravy, z Gruãovic,
malinké dûdiny poblíÏ Odersk˘ch
vrchÛ. Potom jsme bydleli
v Hluãínû, to je takové malé mûsto kousek od Ostravy. Mám k tomuto kraji moc hezk˘ vztah.
âtenáﬁi Dokoﬁánu uÏ se mohli
doãíst, Ïe jste pÛvodnû mûla
b˘t uãitelkou v mateﬁské ‰kolce, ale nakonec jste ‰la po
stﬁední pedagogické je‰tû na
JAMU, tak to vynechám. Jak
jste se ale dostala po studiích
na JAMU do divadla v ·umperku a jak dlouho jste tam byla?
Já jsem tam odcházela se sv˘m
budoucím manÏelem ZdeÀkem
âernínem a vlastnû témûﬁ s cel˘m roãníkem. Byla jsem tam dva
roky a bylo to hroznû hezké. Mûli
pro nás pﬁipraven˘ pûkn˘ repertoár, odehráli jsme tam krásné role.
Pak jste oba ode‰li do Mahenova
divadla. Tam jste strávila skoro
dvacet let. Proã jste se rozhodla
odejít do Mûstského divadla?
PﬁestoÏe jsou autoﬁi na role pro zralej‰í
hereãky skoupí, Irena Konvalinová má
za sebou spoustu pûkn˘ch postav. Dﬁív
jste ji mohli vidût jako vrchní sestru
Ratchedovou v Pﬁeletu nad kukaããím
hnízdem, Irinu v Rackovi nebo donu
Isabellu ve hﬁe Kamenn˘ host aneb
Prostopá‰ník. Ze souãasn˘ch rolí pﬁipomeÀme tﬁeba královnu AlÏbûtu v dramatu Marie Sturtovna ãi
manÏelku cara ve Smrti Pavla I. Mne osobnû pﬁekvapila tím, jak vypadá mladû a svûÏe. Má spoustu
energie, kterou na vás hned pﬁenese. Díky ‰tíhlé
postavû a dobré náladû byste jí hádali klidnû o deset let míÀ. MoÏná to bude tím, Ïe si ve svém Ïivotû udûlala generální úklid a zaãala vlastnû úplnû
nanovo.
Zaãnûme divadlem. Va‰í v˘raznou rolí je anglická
královna AlÏbûta, která nepoznala, jaké je b˘t matkou. Vy sama máte dûti tﬁi. Hrála se vám díky tomu
lépe?
Já jsem ji hrála hlavnû ráda. To, jestli mûla nebo nemûla dûti, nehrálo roli. Spí‰ ‰lo o její povahu, o její osobnost. Byla velmi houÏevnatá, dokázala se rvát
s nepﬁízní osudu, se sv˘mi slabostmi. ¤íká se, Ïe to

RODINNÉ ST¤ÍBRO
Lákalo mû zkusit nûco jiného. Z Mahenky jsem odcházet nemusela, byla jsem tam ráda, ale tady vznikalo nové divadlo s moc fajn lidmi. ·la jsem za svûÏím
vûtrem, co tu vál. Vûdûla jsem, Ïe tu vznikají pûkné vûci a chtûla jsem toho b˘t souãástí. Ale samozﬁejmû se
mi po tûch letech z Mahenova divadla neodcházelo
lehce.
Máte tﬁi dûti, to uÏ je dneska pomûrnû velká rodina.
Jak to pﬁi‰lo, vy jste z více dûtí?
Ne, to ne, my jsme doma byly dvû holky. Ale dûti mám
ráda, vÏdycky jsem je chtûla. VÏdyÈ jsem pÛvodnû mûla b˘t uãitelkou v mateﬁské ‰kolce. Dûti jsou radost a ty
moje obzvlá‰È! Dodávají mi hroznû moc síly, jsou to zásadní kotvy mého Ïivota. To, co jsem jim dﬁív dávala já,
mi teì bohatû vrací. To, Ïe jsme mûli s b˘val˘m manÏelem tﬁi dûti, jsem vÏdycky vidûla jako na‰e velké
plus.
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rozhodnutí, Ïe pÛjdeme kaÏd˘ svou cestou, bylo dobré pro nás oba. Byl to kultivovan˘ rozchod a v divadle spolu normálnû dál fungujeme.
Vypadáte velmi spokojenû, ale pﬁesto... Rozvod okolo padesátky, nemûla
jste strach udûlat takov˘ zásadní
krok?
Samozﬁejmû, Ïe mûla. Bála jsem se, Ïe
to sama nezvládnu. Takové rozhodnutí
není nikdy lehké. SnaÏila jsem se b˘t
k sobû upﬁímná, vûdût, co chci a co uÏ
ne...Je k tomu potﬁeba hodnû odvahy.
Prostû jsem se v padesáti letech rozhodla udûlat si ve svém Ïivotû generální úklid.
Pr˘ jste se znovu vdala?
Ano, pﬁed tﬁemi mûsíci.
ManÏel je také divadelník?
Martin Porubjak je dramaturgem Slovenského národního divadla. Vzali jsme se na sklonku minulého roku, byl
to takov˘ mal˘ obﬁad jenom s m˘m tátou a na‰imi dûtmi. Ale Martin má práci v Bratislavû, takÏe spolu nejsme
dennû. Je to hezké a vÏdycky se na sebe moc tû‰íme.
TakÏe spolu nebydlíte?
Ne, já teì bydlím v malinkém bytû jedna plus jedna
v Komínû. Moc se mi tam líbí, je tam klid. MÛÏu chodit
na dlouhé procházky do lesa a tﬁeba aÏ na pﬁehradu.
Pﬁed domem jsem si zryla obrovsk˘ záhon. Sousedky
mû sice zrazovaly, Ïe tam budou psí hovínka a vajgly,
Ïe mi ho lidé po‰lapou... Ale nenechala jsem se odradit a teì mi tam kvetou narcisy, modﬁence, pivoÀky...
Zjistila jsem, Ïe ãím dál víc potﬁebuji kontakt se zemí.
Hrabání se v hlínû mû opravdu baví.
Taky vím, Ïe velmi ráda ãtete. Jakou zajímavou knihu jste teì doãetla?
V poslední dobû se mi moc líbil Gottland od Mariusze
Szczygie∏a. To je úÏasná mozaika typick˘ch pﬁíbûhÛ
o nás âe‰ích, v‰em velmi doporuãuji!
To se k vám pﬁidávám, je to opravdu dobrá kniha.
Jen jsem si pﬁi ãtení povzdechla, Ïe takovou trefnou knihu o na‰í novodobé historii a povaze musel napsat cizinec, u nás se k tomu nikdo nemá...
To je pravda, ale kouzlo knihy je právû v tom, Ïe ji

¤íkáte, Ïe jste dûti chtûla, ale pﬁitom jste prvního
syna mûla docela pozdû, v osmadvaceti letech. To
bylo kvÛli práci v divadle?
Bylo, práce hereãky je v tomto docela specifická.
Trochu jsme si poãkali, to je pravda. Ale na druhou
stranu mû zase nikdy nemrzelo, Ïe jsem byla s dûtmi
doma. Nemûla jsem strach, Ïe mi nûco utíká. Herecké
povolání je krásné a pestré, jsem ráda, Ïe jsem hereãka. Rozhodnû bych nemûnila. Ale s rolí matky se to
nedá srovnat.
Co po vás dûti podûdily?
Doufám, Ïe urãitou toleranci k jinakosti. ¤ekla bych, Ïe
to v sobû mají v‰ichni. A pokud myslíte umûlecké vlohy...Vlastnû je mají v‰echny dûti. Nejmlad‰í Maru‰ka si
zkusila divadlo tady u nás, ale nemyslím si, Ïe by ji to
k divadlu dál táhlo. To spí‰ prostﬁedního syna
Franti‰ka.Vyzkou‰el si roli v opavském divadle, hraje
v kapele Utopenci ve vlasech. Ale u nûj je to souãástí
jakéhosi Ïivotního bádání, ﬁekla bych. Jinak studuje
sociologii a politologii. A nejstar‰í syn tíhne spí‰e k poãítaãÛm. Ale sv˘m zpÛsobem ho taky baví zachytit pÛvab okamÏiku – vûnuje se fotografii.
Chtûla byste vrátit nûjaké Ïivotní období?
Ne, nechtûla bych nic vrátit. Teì po padesátce je to
moc fajn, pﬁi‰la taková psychická pohoda. Jsem ráda
za to, kolik mi je. Já vám mlad˘m dnes
ani moc nezávidím, nemáte to lehké.
To pracovní nasazení, co musíte mít,
S Patrikem Boﬁeck˘m
musíte se rvát o práci...Ale my jsme to
v komedii
lehké asi taky nemûli. Bylo míÀ moÏPoprask na lagunû,
ností. Vy teì máte moÏností spoustu,
reÏie: Zdenûk âernín
a tak bojujete o tu nejlep‰í. Víc na sobû pracujete neÏ my tenkrát, aspoÀ
myslím.
Pﬁedáváte mlad‰ím kolegÛm své
zku‰enosti?
Ale se spí‰ od nich uãím. Jisté lehkosti, bezstarostnosti. My star‰í máme
pﬁece jen vût‰í strach – lpíme na jistotách. Ale vy mlad‰í nejste tak úzkostliví. KdyÏ se vám nûco nepovede, nic
se nedûje, zkusíte nûco jiného. A to
bych se je‰tû na stará kolena ráda nauãila: nemít obavy, Ïe se nûco nepovede.
Nedávno jste se rozvedla po mnoha
letech se ZdeÀkem âernínem.
Nevadí vám, kdyÏ se na to zeptám?
Ne, uÏ jsou to vlastnû dva roky. Strávili
jsme spolu spoustu krásn˘ch let, jsem
ráda, Ïe jsme je proÏili. Nelituji toho,
Ïe jsme spolu byli. Ale zároveÀ vím, Ïe
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âech nenapsal. Kdyby ji psal âech, tak by hodnotil.
Szczygie∏ nám Ïádné nálepky nedává, jen poskládal
pár pﬁíbûhÛ bez osobního komentáﬁe. V˘bûrem tûch
témat se mu podaﬁilo pﬁesnû postihnout na‰e charakteristické rysy, aniÏ by je pﬁitom musel pﬁesnû pojmenovat a hodnotit.
Kter˘ pﬁíbûh vás v té knize nejvíc zaujal?
Zajímavé jsou v‰echny, ale snad nejvíc mû pﬁekvapil
ten o sochaﬁi Otakaru ·vecovi, autorovi Stalinova pomníku na Letné. Ta doba byla dûsnû krutá, ·vec dopadl hroznû... Ale co mi pﬁipadá typické, jsou reakce lidí. Ty se prostû nezmûnily. Poﬁád v‰ichni do v‰eho
mluví, ví, co je nejlep‰í. Teì je to tﬁeba krásnû vidût na
pﬁípadu Kaplického knihovny. KaÏd˘ k tomu má co ﬁíct,
kaÏd˘ je odborník. Tím nechci srovnávat ty situace,
tenkrát byla jiná doba a knihovna taky není politick˘
pomník. Jenom lidi jsou poﬁád stejní.
KdyÏ jste zmínila knihovnu, líbí se vám?
Ano. Ten nápad mi pﬁipadá od poãátku dobr˘. A to, co
se kolem toho teì dûje... Návrh byl schválen˘ a najednou to bude snad anulováno? To je pro nás typické. V‰ichni do v‰eho vidíme, v‰ichni jsme experti na
v‰echno. To zní dost skepticky, Ïe? Ale vidíte, já teì
taky dûlám nálepky! No i v tom nálepkování jsme bezvadní.
Ráda ãtete, v divadle poﬁád ztvárÀujete rÛzné postavy. To je úÏasná zásobárna pﬁíbûhÛ, nenapadlo
vás nûkdy nûco napsat?
Ne, takové ambice jsem nikdy nemûla. KdyÏ jsem byla mlad‰í, tak jsem psala nûjaké pohádky dûtem.
Nikdy jsem to nikomu jinému neÏ sv˘m dûtem neukázala. Ale bavilo mû to, máme ty pﬁíbûhy poﬁád doma
ukryté v rodinné knihovniãce. Taky jsme jim s m˘m tátou, kter˘ moc hezky maluje, udûlali ilustrovanou dûtskou knihu ﬁíkadel. Je‰tû mû tak napadá, kdyÏ jsme

u tûch kníÏek, Ïe bych mohla ãtenáﬁe pozvat na velmi
zajímav˘ scénick˘ projekt Listování. To je nápad
Luká‰e Hejlíka, takové malé divadlo pro ãtenáﬁe.
Pﬁedstavuje se tam vÏdy nûjaká kníÏka, ãásteãnû je to
ãtení se‰krtaného textu, obãas se nûco rozehraje... Já
v tom neúãinkuji pravidelnû, ale pﬁizval si mû tﬁeba
k pﬁedstavení knihy Stará dáma vaﬁí jed finského autora Arta Paasilinny, knihy rozhovorÛ Petry Dvoﬁákové
Promûnûné sny a teì budu úãinkovat ve ãtení románu
Simion V˘taÏník od rumunského spisovatele Petru
Cimpoesu. No tak to mû tﬁeba moc baví.
PoloÏím vám teì takovou holãiãí otázku, ale kdyÏ
vidím, jak jste ‰tíhlá, nemÛÏu se nezeptat. DrÏíte
nûjaké diety nebo sportujete?
Tak diety opravdu nedrÏím. Mnû staãí ten fofr v divadle. VÏdycky jsem ﬁíkávala, Ïe staãí trochu bûhat a trocha stresu. (smích). Ale snaÏím se cviãit. Tady v divadle jsem zaãala chodit na pilates, to se mi moc líbí. No
a pak chodím hodnû na procházky, jak jsem ﬁíkala.
V létû napﬁíklad pojedeme s dcerou jen tak se toulat
s batohem po âechách. Domluvily jsme se, Ïe si neﬁekneme kam. Prostû nastoupíme do vlaku a kde se
nám bude líbit, tam vystoupíme.
Taková improvizovaná dovolená? To jste mû pﬁekvapila. Nebojíte se, Ïe skonãíte nûkde bez ubytování?
Nechala jsem se v tom inspirovat dcerou, ostatnû proã
si plánovat nûjakou staromódní dovolenou. A ubytování se dá najít pﬁece v‰ude, toho se nebojím. Já jsem se
po té padesátce pﬁestala bát úplnû, takové vûci mû netrápí.
Dûkuji za rozhovor, Bára Rácová,
foto: jef Kratochvil
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MEZI POCHYBUJÍCÍM
ROZUMEM A SPALUJÍCÍ VÁ·NÍ
Dvaaosmdesátilet˘ Sir Peter Shaffer se ﬁadí
k nejv˘znamnûj‰ím moderním britsk˘m dramatikÛm. âasto se jím inspirují také filmoví
tvÛrci vãetnû Milo‰e Formana. Kupodivu teprve nyní, po dﬁívûj‰ích uvedeních jin˘ch
Shafferov˘ch her (Královsk˘ hon na slunce,
âerná komedie, Amadeus) rÛzn˘mi soubory,
poznala moravská metropole star‰í svûtoznámé drama Equus (1973), kdyÏ je po ãeské
premiéﬁe v Ostravû (1979) a dal‰ích, téÏ amatérsk˘ch inscenacích v polovinû leto‰ního února nastudovala âinoherní scéna Mûstského
divadla Brno.

sámblu Vojtûch Blahuta). Ten je nejen objektem odborné péãe, ale pﬁedev‰ím katalyzátorem lékaﬁov˘ch dlouholet˘ch muãiv˘ch etick˘ch i existenciálních pochyb. Z. âernín stﬁídá
Skálovy spoﬁe nasvûcované, ba traktátové
monology s expresivními v˘jevy aÏ rituálnû extatick˘mi (opticky efektní jízda na pláÏi, noãní
adorace zboÏ‰tûného Equa, stylizovan˘ masakr), ojedinûle témûﬁ varietními (tanec hﬁebcÛ). Polytematická inscenace minimalistického jevi‰tního pojetí se dokáÏe vnímavému
divákovi zadﬁít hluboce a nadlouho pod kÛÏi.
Vít Závodsk˘, Pﬁíloha Kam, ã. 4 2008,
âO KONSKÉ OâI VIDIEË NEMALI
HRA EQUUS V MESTSKOM DIVADLE BRNO
Peter Shaffer: Equus. Preklad: Ivo T.
HavlÛ. RéÏia: Zdenûk âernín. V˘prava:
Jan Du‰ek. Hudba: David Rotter.
Choreografia: Libor Vaculík. Premiéra:
16. 2. 2008 v Mestskom divadle Brno.
Meno dramatika sa obyãajne viaÏe k jeho
najslávnej‰ím dielam. Peter Shaffer je pevne
spojen˘ predov‰etk˘m s divadelnou hrou
Amadeus. Diváci si ju navy‰e spájajú aj s filmov˘m spracovaním Milo‰a Formana. Ale
Bratislavãania si ju e‰te oveºa skôr spojili
s predstavením, v ktorom Mozarta a Salieriho
stvárnili vyzretí herci Milan KÀaÏko a Emil
Horváth.
Je zaujímavé, Ïe slavnej‰ia je Shafferova
hra Equus, ktorá bola na Broadway uvedená
o ‰esÈ rokov skôr ako Amadeus. Doslova ‰okovala divákov jednoduchou naliehavosÈou
a psychologickou hæbkou príbehu.
Dej sa odohráva na farme, kde majú chov
koní. Tam sedemnásÈroãn˘ Alan jednej noci
surovo pripraví ‰esÈ koní o oãi. Nezvyãajn˘
zloãin (in‰pirovan˘ skutoãnou udalosÈou) privedie Alana na psychiatrické vy‰etrenie k doktorovi Dysartovi, ktor˘ má zistiÈ príãiny jeho
hrozného ãinu.
V Mestskom divadle Brno inscenáciu psychologickej drámy Equus pripravil skúsen˘ reÏisér-herec Zdenûk âernín. Zámerne pí‰em
reÏisér-herec. Jeho réÏie sú totiÏ vÏdy v˘sostne herecké. Vychádza z mnohoroãnej vlastnej
hereckej skúsenosti a z prirodzenej hereckej
potreby vyjadriÈ sa prostredníctvom postáv.
Bez zbytoãn˘ch vizuálnych prvkov, bez zloÏitého ãlenenia mizanscén. Herci v âernínovej réÏii konajú tak, Ïe divák má pocit, akoby sa inak ako to robia oni situácia podaÈ nedala.
Nastáva úzke prepojenie herec - divák.
Nastáva súzvuk pocitov a situácií, ktoré preÏívajú.
Psychiater (Viktor Skála) a jeho pacient
(Vojtûch Blahuta) sa spoãiatku navzájom nedôverãivo ohmatávajú, aby sa nakoniec do-

NAPSALI O NÁS
SyÏetovû atraktivní, skuteãnou událostí inspirovan˘ pﬁíbûh sedmnáctiletého jedináãka
Alana Stranga, kter˘ zdánlivû bezdÛvodnû oslepil na farmû ‰est milovan˘ch koní, odvíjí se
pﬁedev‰ím v provinãní léãebnû, kde je mladíkov˘m protihráãem psychiatr Martin Dysart.
Zdenûk âernín (v MdB reÏíroval dosud reprízovaného Amadea) za velmi pouãené (srov.
obligátnû obsaÏn˘ programov˘ tisk) dramaturgické spolupráce Jiﬁího Závi‰e tﬁicet let star˘
pﬁeklad Iva T. HavlÛ upravil a v˘raznû prokrátil. MoÏná mohl b˘t je‰tû razantnûj‰í, protoÏe
sloÏitá, filozoficky a psychologicky fundovaná
pﬁedloha v sobû skr˘vá úskalí epické statiãnosti a „rozhlasové“ verbálnosti, jemuÏ se nesnadno ãelí vhodnou jevi‰tní akcí. Platn˘m pomocníkem mu byl osvûdãen˘ inscenátorsk˘
t˘m: skladatel variabilní, nejen podkresové
hudby David Rotter, choreograf Libor Vaculík
a zejména scénograf Jan Du‰ek. Ponur˘ abstraktnû univerzální prostor se dvûma sbíhajícími se stûnami a horizontem na tahu, vyuÏívající toãnu a nejnutnûj‰í mobiliáﬁ, umoÏÀuje
retrospektivnû demonstrované sekvence volnû prolínat v místû i ãase. Nápaditû si poradí
s pﬁechody mezi odosobnûn˘m reálem nemocnice a magicky Ïivoãi‰n˘m svûtem stájí
a koneckoncÛ i s o‰emetn˘m ztvárnûním koní
koturnov˘ch kopyt a maskami svítících oãí. Na
právû krátk˘ dvojdíln˘ veãer, zasluhující podrobnûj‰í anal˘zu, pﬁi solidním ztvárnûní ostatních figur (Hana Holi‰ová, Pavla Vitázková,
Josef Jurásek, Miroslava Koláﬁová aj.) správnû akcentuje protiklad dominujícího, profesnû
i manÏelsky vyhoﬁelého terapeuta (zku‰en˘
ztûlesnitel sebezpytnû rozporupln˘ch postav
Viktor Skála) a jemu i hledi‰ti postupnû se otvírajícího, svérázné „dion˘zovské“ mystice
propadlého teenagera (nadan˘ nováãek an26

stali ku koreÀu tragédie. Ale nie je to iba psychiatrovo odhalenie motívu hrozného ãinu
mladíka, ktor˘ aÏ príli‰ zboÏÀuje kone. Je to aj
odhalenie „vyhoreného“ ãloveka, psychiatra.
Tajomné boÏstvo Equus, ukryté v oãiach koní
pomôÏe odhaliÈ nie iba stra‰n˘ mladíkov ãin,
ale aj stratu energie a snáì aj identity lekára,
ãloveka sporiadane zaradeného do spoleãnosti, ktor˘ si doteraz otvorené nepripú‰Èal,
Ïe vlastne nemá preão a pre koho ÏiÈ.
Anglickému dramatikovi Petrovi Shafferovi, ktor˘ bol v˘borne pretlmoãen˘ ZdeÀkom
âernínom, sa hrou podarilo divákov skutoãne
zasiahnuÈ. PrinútiÈ ich preÏívaÈ spolu s protagonistami nie jednoduchú a predsa pochopiteºnú tragédiu ºudí, ktorí ani netu‰ili, kam aÏ
môÏe ãloveka doviesÈ nedostatok komunikácie, pochopenia, nemoÏnosti vyrozprávaÈ sa.
A to sa net˘ka iba Alana a lekára, ale aj rodiãov mladíka (Miroslava Koláﬁová, Josef
Jurásek), jeho takmer milenky Jill (Hana
Holi‰ová - ktorú som videl, v alternácii Hana
Brie‰Èanská) sudkyne (Pavla Vitázková) alebo
majiteºa stajne v podaní Roberta Jíchy. V‰etci
vo svojom realistickom, hlboko pravdivom hereckom v˘kone prispeli k vyzneniu hry.
Funkãná scéna a kost˘my Jana Du‰ka a sugestívna hudba Davida Rottera samozrejme
tieÏ prispeli k tomu, Ïe je z hry Equus celistvé
dielo s jednotn˘m aj keì nie jednoznaãn˘m
vyznením. Ostáva totiÏ vo vzduchu stále otázka: kdo môÏe za to nedorozumenie, z ktorého
vzídu takí stratení a opustení ºudia? Veì tu nikto nikomu nechcel úmyselne ‰kodiÈ. Veì v‰etci protagonisti mali tie najlep‰ie úmysly. Nikto
nebol zl˘. Iba nev‰ímav˘ k svojmu okoliu.
A tak má hra v sebe étos, Aristoteles by
povedal - anagnoris, ktor˘ snáì do divákov na
konci zaseje drobné semienko, humanistické
poslanie. Brecht povaÏoval divadlo ktoré nevychováva za zbytoãné. Aj keì s touto tézou
nemusíme bezozvy‰ku súhlasiÈ, v prípade hry
Equus by mohol byÈ Brecht spokojn˘.
Zasahuje diváka in˘mi neÏ epick˘mi a scudzovacími prostriedkami, ale zasahuje. A silne.
Bolo to na tvárach divákov, ktorí odchádzali
z ãinohernej scény Mestského divadla v Brne,
vidieÈ.
Peter Stoliãn˘, Brno, 20. 2. 2008
ERNEST BRYLL, KATARZYNA GÄRTNEROVÁ: JÁNO·ÍK ANEB NA SKLE MALOVANÉ. Mûstské divadlo v Brnû, Hudební
scéna, premiéra 1. bﬁezna 2008
Slavn˘ polsk˘ muzikál Na skle malované dostává v moravsk˘ch divadlech vût‰inou folklorní balení, v nûmÏ oãi táhnou lidové kroje
a do u‰í lahodí cimbál a housle. V Mûstském
divadle Brno ‰li cestou jazzrockového muzikálu, jehoÏ tvrdé bigbítové aranÏmá si nezadá

s klasick˘mi tituly rockové opery typu Jesus
Christ Superstar.
Racionálnûj‰í a epiãtûj‰í linii neÏ b˘vá zvykem razí i nov˘ pﬁeklad Jana ·otkovského,
kter˘ pﬁiznává inspiraci u vrcholn˘ch pﬁevodÛ
minulosti, zvlá‰tû u slovenského pﬁekladu
Emílie ·tercové. ·otkovsk˘ volí krátké, vût‰inou jen heslovité repliky dvou vypravûãÛ pﬁíbûhu, Opovûdníka a Dopovûdníka, k drsnûj‰ímu v˘razu nechodí daleko a básnivosti originálu pak dá vyniknout hlavnû v dojemn˘ch
písÀov˘ch textech. Bez fal‰e a sentimentu pﬁistupuje k pﬁedloze koneãnû i sám reÏisér
Stanislav Slovák. Od zaãátku vede herce
k humornému, místy aÏ parodickému pojetí figur, nechá je exhibovat, aby vzápûtí jejich kreaci ironicky posadil zpátky na zem. Co na jeho
reÏijní prvotinû trochu vadí, je opatrnost.
Nepou‰tí své herecké kolegy do experimentÛ
a v momentech, kdy by hrozilo, Ïe se pﬁi jevi‰tní akci zad˘chají, nechá je radûji staticky
zpívat na forbínû. Debut choreografky Hany
Kratochvilové se vydaﬁil: taneãní v˘stupy jsou
promy‰lené, vycházejí z hereckého jednání
a zvlá‰tû originální tanec v párech pÛsobí na
publikum siln˘mi emocemi.
Nejvíc si asi divák zapamatuje v˘tvarné ﬁe‰ení inscenace. Scénograf Jaroslav Milfajt zaplnil jevi‰tû dﬁevûn˘mi pyramidami, které
pﬁedstavují domeãky s nepravidelnû rozeset˘mi ok˘nky a pﬁi pohledu z dálky vypadají také
jako vrcholky divok˘ch hor. Hrací prostor se
roz‰íﬁil o orchestﬁi‰tû, kde jako v divadle na
divadle pﬁihlíÏejí nehrající aktéﬁi. A kde je
vlastnû orchestr? To je od zaãátku mal˘ oﬁí‰ek
pro diváky, jehoÏ rozlousknutí pﬁiná‰í aÏ efektní finále. ReÏisér pﬁi nûm nechá vyklidit jevi‰tû, jeÏ zahaluje pouze bíl˘ závoj personofikované smrti, která si právû pro hrdinu pﬁichází.
S posledními takty muzikálu se postupnû za
závojem vynoﬁují stíny muzikantÛ, aÏ nakonec
rou‰ka padá a za scénou vidíme naplno hrající orchestr. Jako by právû v této chvíli reÏisér
odkryl své karty, s nimiÏ celou dobu hrál: nejde tu o vytváﬁení divadelní iluze, ale o pﬁiznané koncertní provedení skvûlého hudebního
kusu.
Tomuto pojetí odpovídá i celkov˘ dojem
z premiérov˘ch hereck˘ch v˘konÛ. Postavy
a postaviãky lidového divadla jsou sice milé,
a to vãetnû v˘stﬁedního âerta Radky
Coufalové ãi slaìouãkého Andûla v podání
Petra Gazdíka, ale úspûch premiéry stál hlavnû na dvou aktérech: Du‰anu Vitázkovi v roli
Jáno‰íka a Hanû Holi‰ové v úloze Prvního
dûvãete. VitázkÛv titulní hrdina je tvrd˘ chlap
z hor, kter˘ porouãí peklu i nebesÛm a kaÏdé
písÀové sólo doprovází hlasovou ekvilibristikou. Pûvecky v˘borná je i Hana Holi‰ová jako
Pokraãování na stranû 30
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Cenu vyhlásila drÏitelka Thálie za
rok 2006 hereãka Mûstského
divadla Brno Radka Coufalová

O laureátech CEN THÁLIE rozhoduje
Kolegium jmenované prezidiem Herecké
asociace. âlenové Kolegia vybírají tajn˘m
hlasováním. Rozhodují se na základû
vlastních diváck˘ch záÏitkÛ z pﬁedstavení
v nichÏ úãinkují interpreti, kteﬁí se dostali
do uÏ‰ího v˘bûru.

Petr ·tûpán pﬁed
pln˘m hledi‰tûm
Národního divadla podûkoval
tvÛrcÛm za roli v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
která mu vynesla
prestiÏní Cenu Thálie

Mezi prvními gratulanty
byla kolegynû hereãka
Jitka âvanãarová

Na jevi‰tû se s Petrovou pomocí
vy‰krábal i Erik Pardus, aby si
s Petrem padli do náruãí. Vítûzové!

Mezi gratulanty Zuzka âapková,
b˘valá ãlenka souboru MdB

Petr ·tûpán za roli Darryla v muzikálu John
Dempsey, D. P. Rowe: âarodûjky z Eastwicku, reÏie:
Stanislav Mo‰a. V postavû Darryla van Horna ovládá pﬁesvûdãivû v‰e, co jeho role vyÏaduje.
Vyjadﬁuje bravurnû v‰echny charakterové zvraty
své postavy i sloÏitost vztahÛ k dal‰ím figurám.

Dramatik Jiﬁí Hubaã, pﬁedseda
Herecké asociace Václav
Postráneck˘ pogratulovali
umûleckému ﬁediteli Mûstského
divadla k zaslouÏenému úspûchu

Hereãku Helenu Dvoﬁákovou Cena
Thálie minula o fous, tak pﬁí‰tû!

Foto: jef Kratochvil

Umûleck˘ ﬁeditel MdB Stanislav Mo‰a a jeho
námûstek Zdenûk Helbich napjatû oãekávali
v˘sledky rozhodování Herecké asociace
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Jáno‰íkova milá. Zpívá soustﬁedûnû, ãistû
a s pÛsobiv˘m napûtím, které vrcholí v její finální písni KdyÏ zbojník umíral.
Inscenace Jáno‰ík aneb Na skle malované
v Mûstském divadle Brno diváky nepochybnû
zaujme. Její devizou jsou humorné stylizace lidového divadla, ale také skvûle zahraná ãísla
jazz-rockového stylu, kter˘ v jádru drsnému
pﬁíbûhu legendárního zbojníka urãitû slu‰í.
David Kroãa,
Recenze pro âesk˘ rozhlas 3 Vltava
SLOVENSKÁ LEGENDA OÎÍVÁ V BRNù
V Mûstském divadle Brno si první bﬁeznov˘
den odbyl na Hudební scénû svÛj reÏisérsk˘
debut populární a úspû‰n˘ ãlen muzikálového
souboru Stanislav Slovák. Pod jeho reÏijním
vedením vznikla líbivá lidová podívaná nahlíÏející na m˘tus o slovensko-polské legendû
Juraji Jáno‰íkovi - Jáno‰ík aneb Na skle malované.
Muzikál libretisty Ernesta Brylla je doplnûn
dobﬁe se poslouchající hudbou Katarzyny
Gärtnerové. Hudebního aranÏmá se zhostil
Karel Cón, jenÏ je spoleãnû s Karlem
Albrechtem dirigentem inscenace. PﬁestoÏe
byla autorka hudby ovlivnûna polsk˘m hudebním folklorem, cel˘ muzikál je spí‰e „bigbítového“ raÏení a ãlovûka naladí sv˘m pﬁíjemnû
poddajn˘m temperamentem a humorností.
Autorsk˘ tandem se tímto elegantnû vyhnul
fádností a pﬁíli‰né tesklivosti, provázející ztvárnûní zbojníkova osudu.
Na realizaci pﬁedstavení se podílel
Jaroslav Milfajt, díky nûmuÏ vznikla jednoduchá funkãní scéna, vyuÏívající pﬁeváÏnû pﬁední ãást jevi‰tû a forbínu. Kost˘my vskutku lidového raÏení navrhla pﬁední kost˘mní návrháﬁka divadla Andrea Kuãerová, která se drÏela klasického zpracování a vytvoﬁila lidové
kroje ãi v˘razné uniformy pandurÛ.
Choreografie, která sv˘m netypick˘m provedením jemnû podtrhuje komick˘ ráz jazzrockového muzikálu, je dílem Hany Kratochvilové
Josefiové. Diváckou líbivost pﬁedstavení dokreslují svûtelné efekty a dobr˘ zvukov˘ design.
Pﬁedstavení lehce ironického raÏení je do jisté
míry pojato jako „divadlo na divadle“. Divák pak
na jevi‰ti sleduje ﬁadu zbojníkÛ, pandurÛ a láskychtiv˘ch koketních dûvãat.
Co se t˘ãe hereckého obsazení, tak Juraje
Jáno‰íka skvûle ztvárÀuje Du‰an Vitázek, jehoÏ obrovskou pﬁedností jsou bezesporu naprosto skvûlé pûvecké dispozice. Jáno‰íka od
jeho narození pﬁes Ïivot provázející milostné
problémy aÏ do smrti doprovází drz˘ ãert a milostiv˘ andûl. Burleskního sexy ãerta si na jevi‰ti stﬁihla Radka Coufalová v alternaci
s Márií Lalkovou. V roli klidného mírumilovné30

ho andûla se pak pﬁedstavuje Petr Gazdík nebo Petr ·miﬁák.
Osud Juraje Jáno‰íka, jemuÏ láska Ïeny
v Ïivotû nebyla pﬁána, dospûje k jedinému
moÏnému cíli. Jedinou „Ïenou“ jeho Ïivota se
stává krásná Smrt v podání Pavly Vitázkové
nebo Evy Jedliãkové, jeÏ symbolizuje naplnûní vztahu mezi muÏem a Ïenou - zrození dítûte. Juraj Jáno‰ík tedy umírá v náruãí Smrti,
která je odûna do bíl˘ch ‰atÛ a je v poÏehnaném stavu. Pﬁijìte se podívat do Mûstského
divadla na pﬁíjemnû odlehãen˘ kus, kter˘ vás
jistû dobﬁe naladí.
Jana Svozilová, Kult, duben 2008
...ZAPÍSKAL JÁNO·ÍK...
Jáno‰íkovská legenda vládne v ãeském
divadle jiÏ mnoho let. Od roku 1972, kdy se
v Brnû (Zbojníci a Ïandáﬁi - reÏie Pavel Hradil)
objevila na scénû tehdej‰ího Státního divadla,
hrála se na ãesk˘ch jevi‰tích celkem v ‰estadvaceti nastudováních, a nesãetnûkrát na jevi‰tích ochotnick˘ch souborÛ.
Jáno‰ík u nás byl a stále zÛstává klenotem
slovenského ãlovûka, ãlovûka âechÛm nejbliÏ‰ího, bratrského, svobodného, srozumitelného.
1. bﬁezna pﬁedstavila své premiéry s jáno‰íkovskou tematikou souãasnû dvû brnûnská divadla (Loutkové divadlo Radost
a Mûstské divadlo Brno) a opût staãila zaplnit
do posledního místa své prostory.
Ne‰lo ani tak o Jáno‰íka opﬁedeného baladick˘mi povûstmi a hrdinsk˘mi ãiny, ale pﬁedev‰ím o Jáno‰íka, milujícího, Ïijícího pln˘m
Ïivotem na rozhraní sedmnáctého a osmnáctého století. Nejprve pronikl do oblastí folklorní
tvorby, dnes - a to je zajímavé - se Jáno‰íkem
ohání souãasn˘ slovensk˘ premiér Fico.
Na Hudební scénû Mûstského divadla
Brno „Jáno‰ík aneb Na skle malované“ pﬁivedl
reÏisér Stanislav Slovák podle polsk˘ch autorÛ
Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerové v pﬁekladu Jana ·otkovského. Publikum bylo pﬁekvapeno zcela nov˘m „polsk˘m“ pﬁístupem
k problematice. Chybûla zde vlastenecká a sociální patetiãnost; ‰lo pﬁedev‰ím o Jáno‰íka ãlovûka. TéÏ pojetí díla - jazzrockového muzikálu - bylo zcela nové a originální. Oãekával
jsem tradiãní pojetí z oblasti náznakového folkloru, ale jak se ukázalo - nebyl zde ani cimbál
ani jiné tradiãní nástroje lidové hudby.
Musím pﬁiznat, Ïe nové jazzrockové pojetí mne upoutalo. Muzikál se obecnû setkal
i u publika s ocenûním. Svûdãí o tom mnoho
„opon“ a nad‰ené ovace. Nemohlo b˘t ani jinak. Mo‰ovo divadlo postavilo do „útoku“ své
nejlep‰í zbranû. Hudební nastudování vedl
Karel Cón, scénu v duchu „dﬁevûn˘ch lesních“
staveb realizoval Jaroslav Milfajt, kost˘my

Andrea Kuãerová. Obdiv zaslouÏí stylová choreografie Hany Kratochvilové-Josefiové.
Stejnû strategické bylo i herecké obsazení. V roli Jáno‰íka jakoby demonstroval svÛj
slovensk˘ koﬁen Du‰an Vitázek, jeho milá
Hana Holi‰ová uplatnila svÛj pﬁirozen˘ ‰arm.
Oba prÛvodci dûjem, Zdenûk Junák a Erik
Pardus, dodávali sv˘m lidov˘m humorem pﬁíjemnou náladu. Podobnû úspû‰ní byli i „nadpﬁirození“ prÛvodci Petr Gazdík a Radka
Coufalová. TéÏ ostatní v men‰ích rolích snesou nejvy‰‰í ocenûní.
V pﬁedstavení je ﬁada velmi nároãn˘ch
pûveck˘ch v˘konÛ. Myslím si, Ïe kdyby pﬁedstavení realizovali herci z Prahy, na‰e masmédia by mûla co vysílat!
Závûrem ﬁeknûme, Ïe divadelní kolektiv
principála Mo‰i ozdobil opût Brno sv˘m divadelním projevem na nejvy‰‰í úrovni.
Milo‰ Hudec, Echo, 20. 3. 2008
NA SKLE MALOVANÉ
Zbojnick˘ muzikál se v Brnû hraje ve dvou
verzích
Hned ve dvou brnûnsk˘ch divadlech se tento
mûsíc zabydlelo zbojnické téma: Loutkové divadlo Radost a Mûstské divadlo Brno uvádûjí
rozdílné verze jiÏ ãtyﬁicetiletého polského muzikálového evergreenu libretisty Ernesta
Brylla a skladatelky Katarzyny Gärtnerové Na
skle malované.
Jazzrockov˘ Jáno‰ík
V jazzrockové úpravû a pod názvem
Jáno‰ík aneb Na skle malované uvádí stejn˘
titul Mûstské divadlo Brno v reÏijním debutu
tamního herce Stanislava Slováka a v pﬁekladu dramaturga Jana ·otkovského.
Po cimbálu ani stopy, základ kapely tvoﬁí
dvû kytary, dvoje klávesy, dvoje bicí, baskytara, housle, violoncello, flétna a saxofon.
Hudební nastudování inscenace se totiÏ co
nejvíc chtûlo pﬁiblíÏit rockovému duchu pÛvodního polského elpíãka, na nûmÏ písnû z muzikálu zpívaly slavné polské hvûzdy jako
Czeslaw Niemen ãi Maryla Rodowicz.
Slovákova inscenace není tak rozpustilá jako Pe‰kova, i kdyÏ ani jí humor nechybí. Jáno‰ík
tentokrát nesmrteln˘ není, takÏe závûr pﬁedstavení se klene spí‰ do polohy meditativní.
Pûvecky zdatní sólisté se ve znám˘ch
melodiích vyÏívají a uhranãivû charizmatick˘
Du‰an Vitázek v roli Jáno‰íka je snad ideálním
ztûlesnûním slovensko-polského m˘tu.
Vladimír âech, Hosp. noviny, 26. 3. 2008
T¤I „RADOCI“
Daniel Dvoﬁák,
ﬁeditel Národního divadla Brno
OceÀuji leto‰ní ÏeÀ tﬁí cen Alfréda Radoka,
které smûﬁují do Mûstského divadla v Brnû.

Léta sleduji úspû‰nou dráhu jeho souborÛ
a skvûlou práci jeho ﬁeditele Stanislava Mo‰i.
Zaznamenávám také po‰tûkávání, skryté
a obãas i veﬁejné pokusy jednotlivcÛ vylouãit
Mûstské divadlo ze ctihodné rodiny umûleck˘ch ústavÛ tû‰ících se pﬁízni mûsta a jeho financí. MoÏná lesk muzikálov˘ch produkcí nûkoho zaslepí více, neÏ je zdrávo.
Je v‰ak jisté, Ïe „Radoci“ se za pokleslé
divadlo nedávají. Tím chci ﬁíci, Ïe Stanislav
Mo‰a evidentnû usiluje jak v ãinohﬁe, tak
v hudebních Ïánrech o nejvy‰‰í kvalitu.
Stanislave, gratuluji!
Deník, 29. 3. 2008
THÁLIE PRO BRNO
Erik Pardus a Petr ·tûpán bodovali
Hned dvû nominace na prestiÏní Cenu Thálie
promûnili pﬁi sobotním ceremoniálu v praÏské
Zlaté kapliãce hereãtí kolegové z Mûstského
divadla Brno Erik Pardus a Petr ·tûpán. Prvnû
jmenovan˘ získal ocenûní udûlované
Hereckou asociací za svÛj brilantní v˘kon v roli cara ve hﬁe Smrt Pavla I., Dmitrije
MereÏkovského. ·tûpán si prvenství vyzpíval
jako ìábelsk˘ svÛdník Darryl v muzikálu âarodûjky z Eastwicku. Oba ocenûní tak zmnoÏili
uÏ ﬁádku dosavadních sedmi Cen Thálie, které dosud putovaly na Pardusovu a ·tûpánovu
mateﬁskou scénu.
(mlk), MF Dnes, 31. 3. 2008
SLAVIT SE NEDALO,
RÁNO BYL ZAS P¤ED KAMERAMI
Jednu z velk˘ch sklenûn˘ch plastik si v sobotu veãer z jevi‰tû praÏského Národního divadla odnesl brnûnsk˘ herec Petr ·tûpán.
Zvítûzil mezi muÏsk˘mi pﬁedstaviteli v kategorii hudebního divadla. K cenû ho vynesla
role uhranãivého Darryla v muzikálu âarodûjky z Eastwicku, kterého uÏ tﬁicetkrát odzpíval
na hudební scénû Mûstského divadla v Brnû.
„Îádná velká oslava se nekonala. Já musel b˘t ve ãtvrt na sedm ráno uÏ zase na place,“ prozradil vãera oslavenec, kter˘ natáãí
seriál O‰klivka Katy. I tak si vychutnal ocenûní
alespoÀ v podobû záplavy gratulací. Krátce
poté, co ode‰el ovûnãen˘ vavﬁíny z jevi‰tû ke
stolu, zavaﬁil se mu pr˘ mobil. Na displeji blikalo ãtyﬁicet nepﬁijat˘ch zpráv a ty dal‰í pﬁístroj zkrátka nezvládl naráz pﬁijmout. „Psali
vût‰inou kolegové z divadla, ale i kamarádi
z Lucemburska a Francie,“ prozradil mlad˘
herec. Jeho vítûzství si v‰ichni, kdo mu drÏeli
palce, mohli bezprostﬁednû vychutnat díky pﬁímému pﬁenosu âeské televize. PrestiÏní, ale
kﬁehkou sklenûnou Cenu Thálie vãera vítûz
vezl do Brna. Bylo to v‰ak docela svízelné.
Pokraãování na stranû 34
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V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku

S Yvettou Blanaroviãovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku

S Máriou Lalkovou
v muzikálu âarodûjky z Eastwicku

S ìáblicemi
v muzikálu
âarodûjky
z Eastwicku

S Johanou Gazdíkovou
v muzikálu âarodûjky
z Eastwicku

S Máriou Lalkovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku

S Jitkou âvanãarovou, Markétou Sedláãkovou
a Yvettou Blanaroviãovou v muzikálu âarodûjky
z Eastwicku

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

SALON MdB PETR ·TùPÁN

S Johanou Gazdíkovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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„Poﬁadatelé nám zapomnûli dát na tu vázu nûjak˘ futrál,“ povzdechl si naoko ·tûpán.
¤e‰ení bylo nasnadû. Cenu v kufru svého auta obloÏil ply‰ov˘mi pejsky, které ve velkém mnoÏství neustále poÏaduje osmnáctimûsíãní dcerka jeho pﬁítelkynû. Drkotání po
kamenn˘ch kostkách praÏsk˘ch ulic v‰ak
spolu s obavami udûlalo své. „Nakonec Thálii
celou cestu po dálnici zpût do Brna drÏela na
klínû moje maminka,“ popsal ·tûpán. Z vítûzství má logicky radost. Mluví také o jakési satisfakci za tucet let, kdy divadlo profesionálnû
dûlá. Na ìábelského proutníka svádûjícího tﬁi
sliãné Ïeny v‰ak dopustit nedá z jednoho
prostého dÛvodu: „nejlíp mi je, kdyÏ sly‰ím více, neÏ sedm set lidí naráz se zasmát,“ dodává ·tûpán.
Lubo‰ Mareãek
U NÁS SE HRAJE DOBRÉ DIVADLO,
TVRDÍ „STRÁÎMISTR ZAHÁLKA“
V Mûstském divadle Brno patﬁí Erik Pardus
mezi hvûzdy, na ulici ho lidé zastavují i díky roli v seriálu âetnické humoresky. VáÏná role
cara Pavla I. ve hﬁe Dmitrije MereÏkovského
mu vynesla jiÏ druhou trofej: pﬁed Thálií získal
cenu Alfréda Radoka. O tu se v‰ak dûlil s dvûma dal‰ími laureáty. „Nejsem soutûÏiv˘ typ. Já
bych radûji byl, kdybychom i na Tháliích vyhráli v‰ichni tﬁi. U herectví tûÏko posoudíte,
kdo si zaslouÏí b˘t první, a Vláìa Kratina
a Norbert Lich˘ jsou vynikající herci,“ ﬁíká
o sv˘ch „konkurentech“ Pardus.
V Mûstském divadle Brno jste od absolutoria JAMU. Vûrnost znaãce?
Ano. Já jsem nikdy o zmûnû angaÏmá neuvaÏoval a ani o ní neuvaÏuju. KdyÏ si chci vyzkou‰et jiné jevi‰tû, mám moÏnost hostování.
Cítím urãitou stavovskou ãest, jsem patriot
a Mûstské divadlo mám prostû rád. Nerad zakoﬁeÀuju jinde, v Brnû mám kamarády i letitou
‰atnu. Proã bych odcházel, kdyÏ je mi tam tak
dobﬁe?
Va‰e postava Pavla I., za kterou jste cenu
získal, je jako diktátor hodnû osamocená.
Je v ní i nûco z vás?
To nemohu posoudit. Je to, jako kdyÏ vaﬁíte polévku a je‰tû nevíte, jak pﬁesnû ji okoﬁeníte. Koﬁení je ve mnû, ale kolik do té polévky
nakonec padne, nemohu odhadnout. Divadlo
je adrenalinov˘ sport, protoÏe nikdy dopﬁedu
nevíte, jak to dopadne.
Obãas se ﬁíká, Ïe Rusko ani hry o ruské
minulosti nelze pochopit, pokud ãlovûk zemi nenav‰tíví...
Bûhem okupace sovûtskou armádou jsem
se jako jedenáctilet˘ s nûkter˘mi vojáky, dvacetilet˘mi kluky, kamarádil. Nechápal jsem jejich úlohu u nás, tak jsem se s nimi bavil a vy34

mûÀoval Ïv˘kaãky za patrony. Vût‰inou to byli normální lidi. Já si totiÏ myslím, Ïe to celé není ani o nás, ani o Rusku. Je to o principu.
Nedûlám rozdíl mezi Rusy a âechy nebo jin˘mi, jen mezi lidmi a hlupáky.
Znaãnou popularitu vám vynesly âetnické
humoresky. Kupují si diváci lístky i na
„stráÏmistra Zahálku“?
To víte, Ïe ano. Nejãastûji jsou to lidé, kteﬁí u nás v divadle jinak nikdy nebyli. Je jim jedno, na co jdou, protoÏe „on tam hraje ten
Zahálka, maminko“. Jsem rád, kdyÏ obrazovka pomÛÏe zviditelnit divadlo. Nicménû je‰tû
rad‰i jsem, kdyÏ lidé chodí nikoli na Zahálku
nebo Parduse, ale prostû na dobré divadlo.
Neskromnû myslím, Ïe u nás se dobré divadlo
hraje.
Kateﬁina Koláﬁová, Dnes,
31. bﬁezna 2008
ERIK PARDUS SI ODNESL CENU
âESKÉHO DIVADLA
Herec Mûstského divadla Brno Erik Pardus,
nominovan˘ letos na Cenu Thálie a Cenu
Alfréda Radoka, získal na 13. roãníku festivalu „âeské divadlo 2008“ v Divadle na
Vinohradech cenu za mimoﬁádn˘ hereck˘ v˘kon. Porota ho odmûnila za jeho roli Arthura
Kirsche v Mittererovû dramatu V jámû lvové,
se kterou se Mûstské divadlo Brno prezentovalo na pﬁehlídce divadel v minulém roce. Za
tuto roli byl Pardus odmûnûn uÏ loni v listopadu brnûnsk˘mi diváky Cenou Kﬁídla v kategorii Nejpopulárnûj‰í herec a Cenou kolegia
Dokoﬁán. Erik Pardus má nyní je‰tû ‰anci získat Cenu Alfréda Radoka a Cenu Thálie za
svÛj v˘kon v MereÏkovského dramatu Smrt
Pavla I.
Business Brno, 1/2008
RADOKOVU CENU ZÍSKALY
T¤I NEJLEP·Í INSCENACE
Nedûlní udílení Cen Alfréda Radoka
v Divadle Kolowrat ND Praha potvrdilo nejv˘raznûj‰í inscenaãní ãiny, herecké a umûlecké
v˘kony v nich.
Laureáti se zúÏili na tﬁi nejv˘raznûj‰í reÏisérské osobnosti: Hana Bure‰ová, Ondﬁej
Sokol a Du‰an D. Paﬁízek.
Velk˘ názorov˘ rozptyl 66 tipujících kritikÛ
a teatrologÛ zpÛsobil, Ïe devût hlasÛ urãilo
hned tﬁi nejlep‰í inscenace roku 2007:
Bure‰ové Smrt Pavla I. od D. MereÏkovského
v Mûstském divadle Brno, PaﬁízkÛv Proces F.
Kafky PraÏského komorního divadla v Divadle
Komedie a Sokolova Hrdinu západu od J. M.
Synga v praÏském âinoherním klubu.
Stejnû dopadla kategorie nejlep‰í muÏsk˘
hereck˘ v˘kon. Také po devíti hlasech obdrÏeli Erik Pardus (car ve Smrti Pavla I.), Martin

Finger (Josef K. v Procesu) a Jaroslav Plesl
(Christy Mahon v Hrdinovi západu).
Nejlep‰ím Ïensk˘m hereck˘m v˘konem
byla deseti hlasy urãena Helena Dvoﬁáková za
titulní postavu v Senekovû Faidﬁe (reÏie
Bure‰ová v Divadle v Dlouhé).
Ceny Alfréda Radoka za rok 2007 - hudba:
Vladimír Franz, Smrt Pavla I., Mûstské divadlo
Brno, reÏie: Hana Bure‰ová.
Jiﬁí P. KﬁíÏ, Právo, 18. bﬁezna 2008
NOSITEL CENY THÁLIE,
âLEN MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO
ERIK PARDUS, ¤EKL:
Na‰e divadlo je nejlep‰í v republice
Byla pro vás role Pavla I. ve stejnojmenném dramatu Dmitrije MereÏkovského, za
kterou jste Thálii dostal, v˘jimeãná?
V˘jimeãná je pouze v tom, Ïe porce textová, scénicky zpracovaná byla nadmûreãná.
Nebyla v klasick˘ch jemn˘ch a pﬁijateln˘ch dimenzích. Ona i malinká role, kdyÏ je komplikovaná, dá nûkdy zabrat mnohem více neÏ
velká sice, ale ménû komplikovaná. Neﬁíkám,
Ïe Pavel I. byla málo komplikovaná, ale zjistil
jsem po letech v divadle, Ïe práce, které se
mû t˘kají a které dostávám, uÏ zvládám snadnûji a lehãeji jen proto, Ïe uÏ vím, co mû ãeká
a hodnû mû toho nepﬁekvapí. Pavel I. byl pﬁíjemn˘ ve v˘sledku. Právû to oãekávání v˘sledku malé ãi velké role, to je adrenalinové,
co nás vÏdycky budí k intenzívní práci. Pavel I.
byl pﬁíjemnou rolí.
Nûkteﬁí herci ﬁíkají, Ïe hráli i nároãnûj‰í
a moÏná pozoruhodnûj‰í role, neÏ za jaké
byli ocenûni.
Subjektivní pocit na vlastní práci je hroznû
o‰idn˘. Já nemÛÏu ﬁíct o Ïádné pﬁedcházející
roli, Ïe by byla lep‰í neÏ ta poslední.
Vzpomínám si na roli Jaga v Othellovi. Zahrál
bych si ji rád je‰tû jednou, ale bylo by to v jiné
ﬁece, v jiném ãase, jsem také uÏ trochu star‰í.
MoÏná bych to udûlal lépe, moÏná bych si tu
roli více uÏíval. Jako mlad‰í jsem z toho mûl
daleko vût‰í nervy, ale nemyslím si, Ïe by ta
role mohla dopadnout lépe v kaÏdém pﬁípadû.
MoÏná bych to dnes nezvládl jako tehdy.
V leto‰ním roce je to va‰e jiÏ tﬁetí ocenûní.
Nedostal jste v souvislosti s takov˘mi úspûchy nabídku angaÏmá v nûkterém praÏském divadle?
Nevím, kde se bere obecn˘ pocit a názor,
Ïe metou divadelnictví je Praha. Já chápu ambice mnoha kolegÛ, také nejsem neambiciózní, ale v kaÏdém pﬁípadû pro mû není vrcholem herecké kariéry mít angaÏmá v Praze. Já
jsem tam pár pﬁedstavení v nûkter˘ch divadlech vidûl, nûkterá byla senzaãní a nemûla
senzaãní v˘kon. Myslím si, Ïe u nás se dûlá
velice kvalitní a dobré divadlo. Jednou to pﬁi-

jde, Ïe i praÏ‰tí umûlci budou chtít angaÏmá
v Brnû, konkrétnû v Mûstském divadle Brno.
TakÏe já nikam nepÛjdu, mám pocit, Ïe na‰e
divadlo je nejlep‰í v na‰í republice, tûsnû za
námi je Dejvické divadlo v Praze.
Jan Trojan, Právo, 2. 4. 2008
PARDUS: CENY MI ZVEDLY V¯PLATU
Herec Mûstského divadla Brno Erik Pardus
v posledních mûsících pﬁipomíná vytrvalého
sbûratele v‰emoÏn˘ch cen a uznání.
Pﬁedstavitel cara Pavla I., za jehoÏ ztvárnûní
v nedûli veãer získal prestiÏní Cenu Alfréda
Radoka, podle sv˘ch slov se zájmem ãeká na
klání o Cenu Thálie. O jeho posledním vítûzství rozhodlo sv˘mi hlasy v anketû ãasopisu
Svût a divadlo ‰esta‰edesát kritikÛ a teatrologÛ. V kategorii muÏského hereckého v˘konu
ale do‰lo letos ke kuriózní trojremíze. Laureáty
se stali a stejn˘ poãet hlasÛ vedle Parduse
získali je‰tû Martin Finger a Jaroslav Plesl.
V posledních mûsících jste z cen nevy‰el.
Myslíte si i na Thálii?
Jsem spokojen˘. Od na‰eho domácího
publika mám cenu pro nejoblíbenûj‰ího herce.
A s Radokem to ãítá je‰tû tﬁi dal‰í.
Co pro vás znamená tento verdikt odborné
poroty?
Byl to komorní ceremoniál. Pouze já, Milan
Uhde a Václav Havel jsme byli v oblecích.
Ostatní underground ve svetrech a dÏínách.
Já se v saku dusil uÏ z Brna. I tak je toto ocenûní pro mû nejvy‰‰í. Ale nejde srovnávat
s verdiktem na‰ich divákÛ, které mám pochopitelnû rad‰i neÏ anonymní praÏské kritiky.
Letos ale do‰lo ke kuriózní situaci v rovnosti hlasÛ. Dûlil jste se o cenu se dvûma
kolegy...
Jsme tﬁi lidi na prvním stupínku. V˘‰ uÏ to
nejde. Je potom jedno, kolik nás zlat˘ch je.
Motivuje nûjak taková smr‰È cen jejich drÏitele? âeká je tﬁeba zajímavûj‰í role?
âekal jsem, Ïe nebudu muset tﬁeba zkou‰et, ale hned následující den zaãal zcela normální frmol. Pravda je, Ïe mi ﬁeditel za v‰echna ta ocenûní zv˘‰il plat.
Václav Havel byl nejvût‰í celebritou ceremoniálu. Vyslovil vám uznání?
Sedûli jsme u stolu. Blahopﬁál mi. Já mu
v Ïertu ﬁekl, Ïe ho odnûkud znám. Pﬁijal hru,
zasmál se a ﬁekl, Ïe mi dûlal nûjak˘ ãas prezidenta.
A co vám je‰tû udûlalo radost?
Asi nejsem v souboru nechtûná figura.
V telefonu jsem mûl od kolegÛ hned pﬁes dvacet pﬁání.
Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 18. 3. 2008
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NÁVRAT LEGENDÁRNÍ OPERETY
„Mam'zelle Nitouche – ãi chcete-li Sleãna
Net˘kavka, Sleãna Svatou‰ek – ale kdo by se
moﬁil s pﬁekladem stejnû nemoÏn˘m, kdyÏ je veleslavné a svûtoznámé samo pÛvodní, francouzské jméno hry - Mam'zelle Nitouche. Tedy
Nitouche, ãili Nitu‰ka, není nijak originální dramaturgick˘ v˘bûr ani nijak zvlá‰È dÛmyslnû ãasovaná repertoárová bomba. Nicménû ubraÀte se
Nitu‰ce, kdyÏ se vám pﬁímo dere na scénu! V tom
se koneckoncÛ podobá své titulní hrdince, zmínûnému svatou‰kovi, kter˘ se sice tváﬁí jako andûl,
ale ‰ije s ní tisíc ãertÛ! V tomto smûru si ov‰em
nemá co vyãítat s druh˘m hlavním hrdinou celého
pﬁíbûhu, kter˘ Ïije dvojím Ïivotem, totiÏ jakoÏto„
pro divadlo pan Floridor“ (pod kter˘mÏto umûleck˘m jménem sloÏil svoji právû pﬁipravovanou operetu), zatímco „pro klá‰ter zboÏn˘ Célestin“, to
jest varhaník dívãího ústavu U vla‰toviãek, jehoÏ
nejvyvedenûj‰í chovankou je právû sleãna
Denisa de Flavigny, zvaná... viz v˘‰e.“
Tato slova napsal mimoﬁádn˘ znalec operety
a její historie Ivo Osolsobû v pozvánce na premiéru Mam'zelle Nitouche ve Státním divadle Brno
pﬁed jednadvaceti lety a není k nim témûﬁ co dodat. âím také komentovat nej‰ir‰ímu publiku tak
dÛvûrnû znám˘ titul? Paradox paradoxÛ – opereta, která je v âechách témûﬁ synonymem fran-

P¤IPRAVUJEME
couzského ‰armu a espritu, je v zemi svého vzniku pozapomenut˘m antikvárním kusem, kdeÏto
v âechách je neustále obdaﬁovaná pﬁívlastky „nestárnoucí“, „vûãnû mladá“ ãi alespoÀ „stará dobrá“. Zkusme letmo zalistovat v deset dvacet let
star˘ch recenzích brnûnsk˘ch nastudování:
„Nitu‰ka experiment nevyÏaduje“, „Hervého poprávu nesmrtelná Nitu‰ka“, „zaﬁadit Hervého
Mam'zelle Nitouche na repertoár znamená snad
vÏdy zabrnkání na nejsnáze rozezvuãitelné struny
vkusu náv‰tûvnické obce“, „graciézní, lehkonohá,
jemnû nad˘chnutá a typicky francouzsky koketní
Nitu‰ka“, „je nezniãitelná, neboÈ má své kouzlo
i v nejkrkolomnûj‰ích ztvárnûních a úpravách“.
Kdo za tuto mimoﬁádnou ãeskou oblibu
„Nitu‰ky“ mÛÏe? „Viník“ asi nebude jedin˘, ale
hlavního objevíme snadno – pﬁekladatel a úpravce Oldﬁich Nov˘, pﬁedstavitel nejprve poruãíka
Champlatreux a posléze slavné dvojrole ústﬁední
(máme-li Nového filmového spojeného nejvíce
s jeho nesmrteln˘m Kristiánem, pak symbolem
Nového divadelního je bezpochyby Célestin –
Floridor), kter˘ dal Hervého vaudevillu definitivnû
punc inteligentní moderní hudební komedie, aniÏ
by popﬁel jeho nejvlastnûj‰í kouzlo – i hudebnû
brilantnû domy‰lenou konfrontaci tﬁí svûtÛ: klá‰tera, divadla a kasáren. (Není ostatnû divu, Ïe se
po stránce hudební Florimond Ronger (1825 –
1892), po vût‰inu svého Ïivota nesoucí pseudonym Hervé, se sv˘m úkolem vyrovnal skvûle –
mûl k této konfrontaci vztah vskutku osobní. Své
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první operety psával rovnûÏ v utajení v dobû, kdy
pÛsobil jako varhaník v chrámu
svatého Eustacha.
Umûlecké jméno
jeho hrdiny –
Floridor – naznaãuje tuto spojitost
více neÏ v˘znamnû.)
Inscenace
Mam'zelle Nitouche v Mûstském
divadle bude ve
dvojím znamení
– inovace a návratÛ. Inovace
Florimond Hervé
spoãívá zejména
v lokalizaci dûje,
kter˘ se reÏisér Gustav Skála rozhodl posunout
do Francie 50. let a nahradit armádu ãetnictvem,
evidentnû ovlivnûn vizuální stránkou slavn˘ch
francouzsk˘ch „ãetnick˘ch komedií“ s Louisem de
Funès. Návraty pak jsou zde minimálnû tﬁi.
Jmenovan˘ reÏisér se vrací k tomuto titulu jiÏ potﬁetí, pﬁiãemÏ pﬁed patnácti lety jej reÏíroval pﬁímo
v Mûstském divadle, tehdy pochopitelnû je‰tû na
jeho âinoherní scénû (s Erikem Pardusem v ústﬁední dvojroli a Alenou Antalovou coby Denisou
de Flavigny). Dne‰ním pﬁedstavitelem Célestina –
Floridora bude jeho tehdej‰í pﬁedstavitel poruãíka
de Champlatreux Igor Ondﬁíãek, s nímÏ bude alternovat Milan Nûmec, kter˘ se s touto rolí setkal
jiÏ pﬁed deseti lety v pardubické inscenaci – koho
jiného neÏ Gustava Skály!
Hervého operetu Mam'zelle Nitouche s libretem Alberta Millauda a Henri Meilhaca uvede
Mûstské divadlo Brno v pﬁekladu a úpravû
Oldﬁicha Nového, dále upravenou Gustavem
Skálou a Ondﬁejem ·rámkem. T˘m reÏiséra
Gustava Skály (kter˘ je také choreografem inscenace) tvoﬁí dirigent Jiﬁí Petrdlík, scénografka
Eva Brodská, kost˘mní v˘tvarník Roman ·olc,
dramaturgové Ondﬁej ·rámek a Jan ·otkovsk˘.
Kromû jiÏ zmínûného tandemu Ondﬁíãek –
Nûmec budou moci diváci spatﬁit jako Denisu de
Flavigny Radku Coufalovou nebo Johanu
Gazdíkovou, jako Fernanda de Champlatreux
Jiﬁího Macha, Ale‰e Slaninu ãi Jiﬁího
Zmidlocha, v roli subrety Coriny Janu Musilovou
nebo Pavlu Vitázkovou, coby Matku pﬁedstavenou Evu Gorãicovou nebo Irenu Konvalinovou,
jako majora de Chateau – Gibuse Jana
Apolenáﬁe nebo ZdeÀka Junáka a jako Loriota
Petra Brychtu nebo Roberta Jíchu. Dále hrají:
Miroslava Koláﬁová, Vladimíra Spurná, Zdenûk
Bure‰, Miloslav âíÏek, Milan Horsk˘, Libu‰e
Barto‰ková, Lenka Bartol‰icová, Luká‰ Vlãek,
Radek Novotn˘, Karel ·karka a dal‰í.
Premiéra se uskuteãní 7. ãervna na Hudební
scénû.
Jan ·otkovsk˘

Z ãestného místa pﬁihlíÏela Erikov˘m
patnácti minutám slávy reÏisérka
Hana Bure‰ová a dramaturg Jan Otãená‰ek

Doãkal se tedy i Erik Pardus
hvûzdného okamÏiku,
kdy na prknech
„zlaté kapliãky“
patﬁil potlesk publika
jen jemu

Na vrchol Olympu doprovázela
Erika jeho Ïivotní partnerka
Eva Gorãicová

CENY THÁLIE
se udûlují za mimoﬁádné umûlecké v˘kony
v uplynulém roce. Jsou udûlovány ve ãtyﬁech oborech:
v ãinohﬁe, v opeﬁe, muzikálu ãi jiném hudebnû dramatickém Ïánru
a v baletu, pantomimû ãi jiném taneãním Ïánru.
Erik Pardus za roli – Pavla I. v dramatu Dmitrije MereÏkovského
Smrt Pavla I., reÏie: Hana Bure‰ová. Car Pavel I.
v interpretaci Erika Parduse je brilantní ukázkou hereckého mistrovství.
PardusÛv car je mimoﬁádnû zdaﬁil˘m obrazem tyranského vládce,
herec preciznû vystihuje celkov˘ lidsk˘ rozmûr postavy.

A uznal˘ polibek dostal i od
superstar Mûstského divadla
paní Zdeny Herfortové

A se Simonou Sta‰ovou,
která získala také Thálii v oboru
ãinoherního herectví, ‰li urãitû, jak
Erika známe, na panáka

Foto: jef Kratochvil

Umûleck˘ ﬁeditel Stanislav Mo‰a a kritik
Divadelních novin Josef Herman zcela urãitû
Erikovi srdeãnû blahopﬁáli. Kter˘ ãesk˘
herec za jeden rok posbíral tolik zásadních
ocenûní!!!

ROZPUSTILÁ OPERETKA

Pﬁeklad a úprava

Oldﬁich Nov˘
Autor hry Vrátila se jednou
v noci Eduardo Rovner
s pﬁekladatelem
Ivorym Rodríguezem
na tiskové konferenci

ReÏie

Gustav Skála
Dirigent

Jiﬁí Petrdlík

Umûleck˘ ﬁeditel Stanislav Mo‰a,
dramaturg Ondﬁej ·rámek
s reÏisérem hry
Vrátila se jednou v noci
Emilem Horváthem

Pﬁedstavitel Manuela ve hﬁe Vrátila se jednou v noci
Erik Pardus s primátorem mûsta Brna Romanem
Onderkou a jeho námûstkyní Barborou Javorovou

Florimond Hervé
Henri Meilhac
Albert Millaud

Titulní strana:
Plakát Thálie 2007
Adolf Born
Strana 1 - Îaneta Kratochvilová

Asistentka námûstka ﬁeditele Eva Hrbáãková
provází autora hry Vrátila se jednou v noci
Eduarda Rovnera divadlem

Foto: jef Kratochvil
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Mam’z elle Nitouche

hrají: Milan

Nûmec, Igor Ondﬁíãek, Radka Coufalová, Johana Gazdíková a dal‰í

