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tragédie jsou jaksi banální, bizarní a nesmyslné. Îeny se litují a z muÏÛ se stali «smutní klauni». V‰ichni, aÏ na «pﬁízemní» Nata‰u, se uná‰ejí iluzemi o sobû. A jak se tak ﬁeãi vedou, sny a touhy planûjí, «krásné du‰e» rezignují na to, v ãem Ïijí, a praktická Nata‰a zabírá tﬁem
sestrám jejich dÛm. Tuto pitoreskní ãechovovskou faunu vhodnû doplÀují optimistiãtí podporuãíci Fedotík a Rode, nahluchl˘ posluha
Ferapont a stará chÛva Anfisa. Vedlej‰í postavy mají ve struktuﬁe âechovovy hry platnost alikvotních tónÛ vedoucích hlasÛ, ﬁeãeno hudební
terminologií. âebutykin, Solen˘, Ferapont i Kulygin zas vná‰ejí do hry
disonanci: sv˘m «nevhodn˘m» chováním «váÏné» promûÀují v komické ãi tragikomické; jejich «nevhodné» glosy ãi absurdní «pointy» ostﬁe
frázují proud vzne‰en˘ch snÛ, nálad a hovorÛ, kter˘m se neustále oddávají protagonisté. âechovova pﬁísloveãná hudebnost není ani lyrická,
ani romantická - je ironická, a kontrapunktická.
Îádné zrekapitulování «zápletky», natoÏpak v˘ãet postav s letmou
charakteristikou, v‰ak nemÛÏe vystihnout ducha této hry. Ve hﬁe totiÏ
nejde o vnûj‰kovosti, n˘brÏ o strukturu pocitÛ, skládajících v˘stiÏn˘ obraz delikátních lidsk˘ch propletencÛ.
Ve sv˘ch pracovních poznámkách ke Tﬁem sestrám âechov napsal: «MÛj boÏe, jak v‰ichni ti lidé trpí mudrováním, jak je znepokojuje
klid a ‰tûstí, které jim poskytuje Ïivot, jak jsou nestálí, vrtkaví, neklidní.
A Ïivot je stejn˘, jako byl, vÛbec se nemûní, podﬁizuje se sv˘m vlastním
zákonÛm.» Bez ‰petky soucitu a s neúplatností velkého humoristy se
nezdráhá ukázat nám «ty lidi» z jejich nejabsurdnûj‰í a nejgrotesknûj‰í
stránky. Koneãnû, tyto postavy jako skuteãní komiãtí hrdinové berou sami sebe do krajnosti váÏnû. Nicménû se jim nemÛÏeme jen tak snadno
smát. U âechova je v‰e komedie, a není to komedie. Lépe ﬁeãeno parafrází v˘stiÏné charakteristiky Vladimira Nabokova: âechov psal smutné komedie pro veselé lidi. Jejich smutek mÛÏe plnû ocenit pouze divák se smyslem pro humor. Vûci pro âechova byly zároveÀ smû‰né
a smutné, jejich smutek ale neprocítíme, jestliÏe nepostﬁehneme jejich
smû‰nost, protoÏe spolu souvisejí.
Jak známo, âechov zplodil Tﬁi sestry roku 1900 pro reÏiséra
Konstantina S. Stanislavského a jeho Moskevské umûlecké divadlo
(MCHT). Na první ãtené zkou‰ce si stál za sv˘m, Ïe napsal komedii,
kdeÏto Stanislavskij ho ubezpeãoval, Ïe stvoﬁil «tíÏivé drama z ruského
Ïivota». KdyÏ se pﬁi ãtení herci zaãali dojímat a ronit slzy, âechov znechucenû zkou‰ku opustil. Tento bytostn˘ ironik a odpÛrce sentimentálnosti naprosto nesná‰el ten pﬁíznaãn˘ sklon ruské du‰e k sebedojímání. Tﬁi sestry pak Stanislavskij vskutku inscenoval jako chmurné larmoyantní drama. Diváci na kaÏdém pﬁedstavení prolévali potoky slz.
BodejÈ by ne: dostalo se jim plaãtivé útûchy nad vlastní «ubohostí», byl
jim dopﬁán pﬁímo elegick˘ poÏitek: «Vidíte, my taky jako ty tﬁi nebohé
sestry nepochopenû a nevinnû hyneme v kráse.» âechova to hnûtlo.
Jednou se mu dobr˘ znám˘ svûﬁil, Ïe na Tﬁech sestrách breãel jako
Ïenská. âechov odpovûdûl: «Nejste jedin˘. Ale proto jsem je nenapsal.
Stanislavskij z nich udûlal sentimentální hru. Já jsem chtûl nûco úplnû
jiného. Chtûl jsem jednodu‰e lidem ﬁíci: Podívejte se na sebe, podívejte se, jak˘ uboh˘ a nudn˘ Ïivot vedete. Pochopte, jak hloupû, ‰patnû
a nudnû Ïijete. Nad ãím je tu tﬁeba plakat?»
âechov vûdûl, Ïe pravda záleÏí na úhlu, z nûhoÏ pozorujeme vûci,
a jako neúplatn˘ ironik události pozoroval z více úhlÛ souãasnû - a kter˘ z nich je ten prav˘, to nemÛÏeme znát.
Tﬁi sestry. Pﬁeklad: Leo‰ Suchaﬁípa. ReÏie: Stanislav Mo‰a.
Scéna: Emil Koneãn˘. Kost˘my: Andrea Kuãerová. Hudba: Zdenek
Merta. Hrají: Markéta Sedláãková (Olga), Vendula JeÏková (Má‰a),
Svetlana Slováková (Irina), Michal Isteník (Andrej), Lenka Janíková
(Nata‰a), Petr ·tûpán (Ver‰inin), Jan Mazák (âebutykin), Milan
Nûmec (Kulygin), Vojtûch Blahuta (Tuzenbach), Jaroslav Matûjka
(Solen˘), Pavel Kunert (Ferapont), Eva Jelínková (Anfisa), Jakub
Przebinda (Fedotík), Radek Novotn˘ (Rode).
Premiéra na âinoherní scénû 30. kvûtna 2009.
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jako v kaÏdém roce, i letos jsme spoleãnû se v‰emi divadelníky na
celém svûtû oslavovali 27. bﬁezna Mezinárodní den divadla. Je tomu tak
jiÏ od roku 1961 na popud Mezinárodního divadelního institutu. V souvislosti s tímto svátkem pﬁedãítají umûlci pﬁed oponami sv˘ch jevi‰È provolání, která poukazují na v˘znam divadla v Ïivotû spoleãnosti.
Mezinárodní divadelní ústav, zaloÏen˘ v roce 1948 organizací UNESCO
a svûtovû proslul˘mi divadelními osobnostmi, má dnes kolem stovky národních stﬁedisek po celém svûtû. První provolání napsal zaãátkem 60.
let Jean Cocteau. V roce 1994 byl jeho autorem dramatik Václav Havel,
do té doby se vystﬁídali napﬁíklad Arthur Miller, Peter Brook, Pablo
Neruda, Luchino Visconti, Eugène Ionesco, Kirill Lavrov a Edward
Albee.
Autorem leto‰ního poselství se stal brazilsk˘ dramatik, spisovatel, teoretik a reÏisér Augusto Boal. Jeho my‰lenky Vám pﬁedkládám v ãásteãnû zkrácené podobû.
„BûÏn˘ Ïivot kaÏdé lidské spoleãnosti je do znaãné míry teatrální.
Pro mimoﬁádné pﬁíleÏitosti vytváﬁí taková spoleãnost rÛzná pﬁedstavení.
Taková teatrálnost je v˘razem spoleãenské organizace a pomáhá vytváﬁet pﬁedstavení jako to, které jste pﬁi‰li zhlédnout. PﬁestoÏe si to neuvûdomujeme, mají mezilidské vztahy jisté divadelní rysy: vyuÏívání
prostoru, ﬁeã tûla, volba slov a modulace hlasu, konfrontace my‰lenek
a vá‰ní, zkrátka v‰echno, co pouÏíváme na divadelních prknech, pouÏíváme i v bûÏném Ïivotû: jsme zkrátka lidmi od divadla!
Nejen svatby a pohﬁby jsou pﬁedstavení, obdobnû je tomu i s kaÏdodenními rituály, které nám jsou tak dÛvûrnû známé, Ïe si to ani neuvûdomujeme. Nejen pompézní události, ale i ranní káva, vzájemné pozdravení, nesmûlé lásky a mohutné stﬁety vá‰ní, zasedání senátu ãi diplomatická setkání - to v‰e je sv˘m zpÛsobem divadlo.
Jednou z hlavních funkcí na‰eho umûní je pomáhat lidem, aby si uvûdomili teatrálnost kaÏdodenního Ïivota, kdy herci jsou zároveÀ i diváky, kdy jevi‰tû a hledi‰tû jsou zamûnitelné.
V‰ichni jsme umûlci: kdyÏ provozujeme divadlo, uãíme se vidût vûci, které bijí do oãí, ale které nevidíme, protoÏe jsme zvyklí jenom se dívat. Co je nám dÛvûrnû známé, stává se neviditeln˘m: hrát divadlo znamená osvûtlit jevi‰tû na‰eho kaÏdodenního Ïivota.
Loni v záﬁí nás pﬁekvapila teatrální událost: domnívali jsme se, Ïe Ïijeme v bezpeãném svûtû a to navzdory válkám, genocidám, hekatombám a muãení, k nimÏ ov‰em dochází daleko od nás, v dalek˘ch a divok˘ch konãinách. Mysleli jsme si, Ïe Ïijeme v bezpeãí, Ïe na‰e peníze
jsou uloÏeny ve ctihodné bance nebo Ïe jsou v rukách poctivého burzovního makléﬁe. A náhle nám sdûlili, Ïe ty peníze neexistují, Ïe jsou virtuální, Ïe jsou jen nevkusnou fikcí nûjak˘ch ekonomÛ, kteﬁí jsou rovnûÏ
fiktivní a rozhodnû nejsou ani bezpeãní ani ctihodní. Bylo to prostû jen
‰patné divadlo, neblahá zápletka, v níÏ nûkolik málo lidí mnoho získá
a mnoho lidí pﬁijde o v‰echno. Politici z bohat˘ch zemí se potají scházeli a ze sv˘ch setkání pﬁiná‰eli magická ﬁe‰ení. My, obûti jejich rozhodnutí, jsme zÛstali diváky, co sedí v poslední ﬁadû na bid˘lku.
JestliÏe pohledem pronikneme povrchní zdánlivostí, spatﬁíme v kaÏdé spoleãnosti utlaãovatele a utlaãované: etnika, pohlaví, tﬁídy a kasty.
UkáÏe se nám nespravedliv˘ a krut˘ svût. Musíme vymyslet svût jin˘, víme pﬁece, Ïe jin˘ svût je moÏn˘. Je na nás, abychom ho vybudovali
vlastníma rukama na jevi‰ti, na prknech na‰eho Ïivota.
Pojìte na pﬁedstavení, které právû zaãíná; aÏ se s pﬁáteli vrátíte domÛ, zahrajte si vlastní kus a spatﬁíte, co jste je‰tû nikdy nevidûli: to, co
bije do oãí. Divadlo není jenom událost, je to zpÛsob Ïivota!
V‰ichni jsme herci: b˘t obãanem neznamená Ïít ve spoleãnosti, b˘t
obãanem znamená spoleãnost zmûnit.“
Co k tomu dodat? Jen, Ïe za v‰echny kolegy ve v‰ech divadlech
svûta si Vás dovoluji pozvat k dobrodruÏn˘m
svátkÛm divadla právû k nám!
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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HANA KOVÁ¤ÍKOVÁ. V souboru zpûvohry je od 1. 11. 2008. Hraje v inscenacích âarodûjky z Eastwicku,
Cikáni jdou do nebe, Markéta Lazarová, West Side Story, Mam’zelle Nitouche, Peklo, Jesus Christ Superstar, Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete,
Evita, Bouﬁe. Foto v expozici Muzea mûsta Brna ·pilberk. (Kost˘my ze hry W. Shakespeara Veãer tﬁíkrálov˘,
v níÏ vytvoﬁila roli Violy, jsou dílem Karoly Cermak-·imákové.)

... Bídníci v brnûnském
nastudování mají
jednotn˘ tah i styl,
jejich dynamika
spoãívá v dramaticky
kontrastním stﬁídání
sborov˘ch scén
s komorními.
ReÏie propÛjãuje
kaÏdému v˘stupu
emotivitu a dramatickou
úãinnost, budovanou
z promy‰len˘ch detailÛ...
Jana Machalická,
Lidové noviny

Îivot je to, co ti utíká, kdyÏ si zrovna dûlá‰ jiné plány.
John Winston Lennon, MBE (9. ﬁíjna 1940 Liverpool
– 8. prosince 1980 New York) byl britsk˘ zpûvák a skladatel,
ãlen hudební skupiny The Beatles. Prosadil se také jako malíﬁ,
herec, spisovatel a politick˘ aktivista. V˘znamn˘m zpÛsobem
ovlivnil v˘voj rockové hudby 20. století.
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VENDULA
JEÎKOVÁ
VENDULA JEÎKOVÁ:
VE VÍRU SESTERSKÉ ENERGIE
Bûhem angaÏmá v Divadle Husa na provázku
uÏívala jméno své babiãky – Kasalická. Od
srpna 2008 obohacuje soubor Mûstského divadla Brno a vrátila se zpût k pÛvodnímu pﬁíjmení. Mohli jsme ji zde zatím vidût v men‰ích
rolích v Pekle Zdenka Merty a Stanislava

na to tû‰ím, jsem zvûdavá na vedení pana
Mo‰i, protoÏe jsem s ním ãinohru je‰tû nedûlala.
Se Stanislavem Mo‰ou jsi uÏ ov‰em, obraznû ﬁeãeno, pro‰la Peklem...
Ano, a taky jsem pod jeho vedením dûlala
Bídníky. Peklo pro mû bylo hroznû zajímavé
v tom, Ïe jsem doposud nedûlala sborov˘ vícehlas˘ zpûv, tak jsem si koneãnû
vyzkou‰ela vícehlasé zpívání. V první ﬁadû jsem se soustﬁedila na to, abych zvládla udrÏet svÛj hlas mezi
v‰emi ostatními. To byl nejvût‰í úkol.
Teì tû ale ãeká je‰tû daleko vût‰í
úkol...
To je zase nûco jiného, protoÏe v ãinohﬁe jsem
si jistûj‰í. I kdyÏ u kaÏdé nové inscenace je
ãlovûk vÏdycky trochu nervózní.
Jaká je tvoje zku‰enost s ruskou dramatikou?
Jistou zku‰enost s ruskou dramatikou jsem
získala na stáÏi v polské LodÏi, kde jsem dûlala scénu z âechovova Str˘ãka Váni –
Helena s Astrovem. Tomu jsem se vûnovala
cel˘ semestr a mûlo to velice zajímav˘ prÛbûh. M˘m vedoucím byl pan Juliusz Machulski
a pomáhal mi pan Orlowski. Byla to stra‰nû
vzru‰ující práce – nechali mû, abych se v tom
vykoupala, abych sama zjistila, o ãem to je.
Nejdﬁív jsem zaãala klasicky budovat takové

NENAHRADITELNÍ
Mo‰i, Shakespearovû Veãeru tﬁíkrálovém aneb Cokoli chcete i v úspû‰ném muzikálu Les
Misérables. Na konci kvûtna ji poprvé uvidíme
v roli vût‰í – a hned jako Má‰u v âechovov˘ch
Tﬁech sestrách. Bude to potﬁetí, co ji reÏíruje
Stanislav Mo‰a, a podle sv˘ch slov se
Vendula na tuto pﬁíleÏitost uÏ hodnû tû‰í.
Jejími divadelními sestrami budou Markéta
Sedláãková a Svetlana Slováková. Premiéra
se koná 28. kvûtna.
Postava Má‰i v âechovov˘ch Tﬁech sestrách bude tvou první velkou úlohou na
prknech Mûstského divadla Brno. Co to
pro tebe znamená?
Je to urãitû velká pﬁíleÏitost a znamená pﬁedev‰ím usilovnou práci. Hodnû práce. Moc se
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domí‰ si, Ïe má hned tﬁi varianty, jak by mohl vypadat.
Napﬁíklad jestli Má‰a miluje
Ver‰inina od zaãátku, od
druhého dûjství nebo aÏ od
zaãátku tﬁetího, jestli to není
jen rozmar zpÛsoben˘ nudou, kterou zaÏívá s manÏelem. Je tam hodnû moÏností.
Postava asi musí herce nakonec tak nûjak pﬁerÛst.
Existuje tedy nûco jako
„divadelní ruská du‰e“?
Nûjak˘ fundament, ze kterého je moÏné budovat postavy v inscenacích rusk˘ch autorÛ?
Já nevím, co je „divadelní
Se Svetlanou Slovákovou
ruská du‰e“, nûkdy se spí‰
v muzikálu Peklo,
mluví o ‰iroké ruské du‰i
reÏie: Stanislav Mo‰a
a podobnû, ale to jsou konvence, které ãlovûku v niãem
nepomÛÏou. Takové ty v‰eoto kli‰oidní divadélko. Postupnû, kdyÏ jsem
becnosti, co cvrlikají snad i vrabci na stﬁe‰e.
hru ãetla podesáté, podvacáté, potﬁicáté, zaMy jsme âe‰i, Ïijeme jin˘m zpÛsobem Ïivota.
ãaly mi docházet souvislosti a pochopila jsem
Ruská literatura, kinematografie nebo divadlo
vztahy mezi postavami. To byla nejlep‰í ‰kola,
nás urãitû obohacují, ale díváme se na nû a injak se âechovem prokousat. Trochu mû pﬁeterpretujeme je odtud. Já sama jsem v Rusku
kvapilo, Ïe v Polsku znali Petra Lébla a jeho
nebyla, potkala jsem ve svém Ïivotû jen pár
ãechovovské inscenace, to bylo pﬁíjemné zji‰RusÛ. DÛleÏité je, jak si hru vyloÏí reÏisér.
tûní. TakÏe musím ﬁíct, Ïe v Polsku jsem se
Musí to uchopit po svém a najít si v tom to, co
v âechovovi vymáchala slu‰nû.
v nûm hra evokuje.
S rusk˘m autorem jsi se setkala i ve svém
prvním angaÏmá, v Divadle Husa na
provázku jsi hrála v Dostojevského
Idiotovi Aglaju.
Aglaju v Idiotovi jsem pﬁevzala po
Ivanû Uhlíﬁové, nenastudovala jsem ji.
To bylo rovnûÏ velké hození do vody.
Záskoky jsou zku‰enost, pﬁi které si
ãlovûk projde ohnûm, ‰ílen˘mi nervy,
ale rozhodnû jsem za tuto roli vdûãná,
protoÏe byla hodnû nároãná a myslím,
Ïe mû zase posunula o kousek dál, jak
se ﬁíká.
Jaká bude Má‰a?
To je‰tû nevím, zaãínáme zkou‰et aÏ
nûkolik dní po na‰em rozhovoru. Zatím
si hru ãtu a snaÏím se jí porozumût, ale
hlavní v˘klad mû teprve ãeká. SnaÏím
se pﬁedstavit si, jaké jsou mezi postavami vztahy, jak jsou hluboké, kolik let
se tyto vztahy utváﬁejí, pûknû si to obkrouÏit, abych byla pﬁipravena na to, aÏ
pan reÏisér ﬁekne kudy, mít zmapováSe SoÀou Jányovou
no a vydat se tím smûrem.
v muzikálu Bídníci,
Má‰a je zajímavá. Zatím z ní mám doreÏie: Stanislav Mo‰a
jem, Ïe je vá‰nivá. Ale záleÏí na v˘kladu. Pﬁeãte‰ si nûjakou situaci, pak si ji
pﬁedstaví‰, napadne tû obraz, ale uvû5

Se Smrtkou
v komedii
Veãer tﬁíkrálov˘,
reÏie: Roman Polák

TakÏe je otázka, jestli se to vÛbec dá dûlat
rusky, kdyÏ jsi âech. Herec by mûl zahrát cokoli, jde o to, co tou kterou hrou chce‰ sdûlovat. Zﬁejmû mÛÏou existovat rÛzná pojetí, kter˘m se text „nevzpírá“. Divadlo ale stoprocentnû funguje pro lidi v tom mûstû, ve kterém
stojí divadelní budova, a pro lidi v okolí toho
mûsta.
Má‰a je tvou první vût‰í rolí, díky které se
ze kﬁoví dostane‰ víc dopﬁedu. Nebojí‰ se?
¤íká se, Ïe herec má pochybnosti vÏdycky,
pﬁed kaÏdou hrou. Samozﬁejmû si ﬁíká‰, jak se
bude s tûmi kolegy zkou‰et, jak to v‰echno
bude probíhat, takÏe je tam oãekávání toho,
co pﬁijde. Kromû toho, b˘t tebou, nepodceÀovala bych to kﬁoví – kﬁoví je bájeãná vûc.
Kﬁoví je fajn, ale diváci zpravidla nejvíc
tleskají tûm, kteﬁí pﬁi dûkovaãkách chodí aÏ
nakonec. TakÏe co cítí‰ v souvislosti se
svou první velkou rolí v Mûstském divadle?
Cítím chuÈ na vût‰í roli. Cítím, Ïe potﬁebuju takovou v˘zvu. Ta se postupnû promûní na tvÛrãí vzru‰ení. Mám chuÈ se potrápit, chci, aby mi
reÏisér dával tûÏké úkoly, chci objevovat, co je
na postavû podobné mnû a v ãem je naopak
jiná. Jsem v tom okamÏiku, Ïe to ve mnû lomcuje, ﬁíká to: pusÈte mû tam! ...já vám ukáÏu!
To ne, je v tom i kus pokory. To není o tom:

S Igorem Ondﬁíãkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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„Já“ vám ukáÏu! VÏdy jsi tam s ostatními kolegy, je to o souhﬁe.
Kdo hraje „tvé sestry“?
Olgu hraje Markéta Sedláãková a Irinu
Svetlana Slováková. KdyÏ tu hru ãte‰, mezi
tûmi sestrami je taková sounáleÏitost, sehranost, a i kdyÏ Má‰a uÏ bydlí se sv˘m muÏem,
tak je a bratra Andreje neustále nav‰tûvuje,
poﬁád s nimi probírá v‰echny záleÏitosti a úãastní se rodinného dûní. Tﬁi sestry, tﬁi Ïenské,
tﬁi holky, tﬁi dûti... Co tam musí b˘t za sílu, za
energii... Proã napsal âechov právû Tﬁi? Ty
holky vytváﬁejí svÛj vlastní svût, cítí‰ v tom
hravost a smutek. V‰echno proÏívají spolu, je
to hroznû pûkné.
Ty sama má‰ sestry?
Já mám ‰estnáctiletého bratra a nevlastní
star‰í sestru. Se sestrou jsem nikdy nebydlela, ale bratr... to je radost.
Dají ti tedy tvé sourozenecké vztahy nûco,
co se ti hodí pro roli Má‰i?
Urãitû. Mám jeden extrémní záÏitek, kdy jsem
o bratra cítila strach aÏ do morku kostí, Ïe
jsem si uvûdomila, co ná‰ vztah opravdu znamená a jak stojím o to, aby se tento vztah rozvíjel a dále kvetl. Je to pro mû velice dÛleÏité.
Ale musím se krotit ve sv˘ch projevech, protoÏe je mu ‰estnáct a právû si utváﬁí svÛj svût.
Potﬁebuje hodnû svobody, takÏe jsem teì víc
pozorovatel neÏ hybatel. On je teì takov˘ váÏn˘, rozumn˘, takÏe ze mû se stal ten indián,
kter˘ ho popichuje, otravuje, doÏgaruje, jak se
ﬁíká u nás v Ostravû, a z té jeho váÏnosti ho
vyvádím.
TakÏe, kdyÏ se vrátím ke Tﬁem sestrám, tu
sounáleÏitost, kterou mezi sebou sestry
mají, zná‰ dÛvûrnû z domu a mÛÏe‰ z ní tedy ãerpat.
Urãitû. Rodina pro mû znamená hroznû moc.
Dobré a pﬁátelské vztahy s rodiãi. V souvislosti se Tﬁemi sestrami hodnû pﬁem˘‰lím o jejich rodinû. Maminka sestrám umﬁela uÏ dávno, otec rok pﬁedtím, neÏ zaãíná dûj. Sestry se
ãasto zmiÀují pﬁedev‰ím o otci. Holky jsou bez
rodiãÛ, opu‰tûné, ale moÏná o to víc semknuté. Moc se na to tû‰ím.
V Mûstském divadle jsi od zaãátku souãasné sezony. Jak se v téhle divadelní rodinû
zatím cítí‰?
Na to je jednoduchá odpovûì – cítím se dobﬁe. AÏ mû to pﬁekvapilo. Setkala jsem se zatím
jen s tím, Ïe mi kolegové vycházeli velmi
vstﬁíc. Zdá se mi, Ïe je to zdravé prostﬁedí
a momentálnû jsem úplnû spokojená. Myslím,
Ïe jsou tady lidé k sobû ohleduplní a zvlá‰È oceÀuji to, Ïe dané slovo vÏdy stoprocentnû
platí.
foto: jef Kratochvil

za jedna, i kdyÏ vlastnû... já
mûla v‰echny pﬁedmûty za
jedna, uãení mi ‰lo bez problému. Jako malá jsem závidûla sourozencÛm, Ïe uÏ
chodí do ‰koly, a prosadila
si, Ïe pÛjdu do ‰koly uÏ
v pûti letech (narozena v ﬁíjnu, mimochodem ve stejn˘
den jako Zdena Herfortová).
Nemûﬁila jsem ani metr, váÏila 16 kilo, velká ãervená
ta‰ka na zádech a ‰la jsem
na autobus. DojíÏdûla jsem
z malé vesniãky o ãtrnácti
barácích. Vzpomínám si, jaké drama jsem zaÏívala,
jestli mi autobus, aÏ pojedu
ze ‰koly, zastaví doma.
Nedosáhla jsem totiÏ na
knoflík, kter˘ signalizoval,
Ïe chce nûkdo vystupovat.
Taky mû ‰tvalo, Ïe musím
stát v tûlocviku poslední

JANA
MUSILOVÁ
S krãmáﬁkou Thénardierovou (Janou
Musilovou) z muzikálu Bídníci jsem si
dal schÛzku pár krokÛ od kabaretu
Moulin Rouge v hospÛdce Le Chat
Noir. S Janou se sice vídáme ãasto
v divadle, ale pro tento rozhovor vzhledem
k probíhajícím francouzsk˘m dnÛm v Brnû a roli tak úzce spjatou s PaﬁíÏí, kterou v muzikálu
Bídnici hereãka ztvárÀuje, mi hospÛdka Le Chat
Noir pﬁipadla jako dobr˘, byÈ trochu trhl˘, nápad. Zvolil jsem cestování letadlem, z Prahy do
PaﬁíÏe je to rychlej‰í neÏ po dálnici z Brna do
Prahy. Na na‰e setkání pﬁi‰la vãas (Jana chodí
vÏdycky vãas, aÈ je to v Brnû, Praze nebo
Svitavách, tak proã ne v PaﬁíÏi), a tak jsme si dali kaÏd˘ tuplák piva (15 Eu) a vychutnávali pûkn˘ jarní podveãer v PaﬁíÏi. Pravda je, Ïe nám do
povídání neznûly ‰ansony, ale dívenka u piána
drtila mimo mísu Abbu, Madonu a podobné. No,
ale také jsme moÏná mûli pít víno...
KdyÏ jsme tady v PaﬁíÏi, poloÏím ti svoji oblíbenou otázku ãistû z ãeského prostﬁedí, (otﬁel
jsem si pûnu piva z kníru). Vylezla bys
s Francinem na pivovarsk˘ komín?
Já ? ... urãitû.
No a teì mÛÏeme k tvé lásce k Francii, ‰ansonÛm, divadlu a PaﬁíÏi. (Jana se zhluboka napila.)
Na gymnáziu jsem se musela rozhodnout, kter˘ jazyk budu studovat, v‰ichni volili nûmãinu. Nikdo si
nedûlal iluze, Ïe by bylo snadné vycestovat do
Francie (konãící normalizace pozn. red.). V rozhlase
obãas zaznûly francouzské písniãky, Bratislavskou
lyru nav‰tívila Mireille Mathieu, v televizi se sem
tam vysílaly francouzské filmy v pÛvodním znûní
a mne francouz‰tina naprosto okouzlila. Nebyla
jsem Ïádn˘ ‰prt, ale francouz‰tinu jsem mûla vÏdy

RODINNÉ ST¤ÍBRO
v ﬁadû, protoÏe jsem byla vÏdycky nejmen‰í ze tﬁídy. Ov‰em ve ãtrnácti letech se na gymplu koneãnû
objevila spoluÏaãka men‰í neÏ já, ãímÏ mi dost
stouplo sebevûdomí.
Ale zpátky k francouz‰tinû. Na gymplu jsem objevila
Edith Piaf, Gilberta
Becauda, Jacquese
Brela a láska k ‰ansonÛm byla na svûtû. Poﬁád jsem chodila s kytarou, baret
na hlavû a cviãila akordy.
No, tûÏko se to vûﬁí, já si tû pamatuji
ze studií na JAMU,
kdy jsi naopak pÛsobila, Ïe z tebe
bude Ïena krev
a mléko, boubelka.
No, pak jsem to
v‰echno nûjak dohnala, aÏ moc. Tûch
diet a drÏení úplÀku,
kdy jsme se spoluÏaãkou Evou Bankovou cel˘ den drÏely pÛst, pily jen
vodu a pak si na ko-
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lejích hned po pÛlnoci usmaÏily tﬁeba bramboráky.
TakÏe se dostavil naprosto opaãn˘ efekt. Ale já
jsem vûdûla, Ïe se musím trochu hlídat. Moje maminka nebyla moc pﬁi tûle, ale nemûla Ïádn˘ pas
a já se obávala, Ïe budu v tomhle po ní, a tak jsem
se v pubertû zaãala stahovat v pase ‰irok˘mi pásky, coÏ mi pomohlo formovat postavu. A i kdyÏ boubelka, jak ﬁíká‰, tak v pase vÏdycky 60 cm. No a to
ostatní tím je‰tû víc vyniklo.
V Bídnících hraje‰ krãmáﬁku Thénardierovou, je
to tvÛj první hereck˘ kontakt s francouzskou divadelní realitou? (Kdo Janu nevidûl, jak v roli krãmáﬁky na jevi‰ti
mele maso, nic neví o kuchtûní).
S muzikálem Bídníci jsem se poprvé setkala, kdyÏ jsem hostovala
v prvním uvedení tohoto svûtového
muzikálu v âesku ve vinohradském
divadle. Vystupovat na scénû tohoto nádherného praÏského divadla
vedle
Lucky
Bílé,
Heleny
Vondráãkové, Petry JanÛ, Karla
âernocha, Jirky Korna, které jsem
doposud znala jen z televize, bylo
pro mne velk˘m záÏitkem. V‰ichni
jsme k té práci pﬁistupovali s nesmírnou pokorou. U zpûvákÛ zvuãn˘ch jmen byla o to vût‰í, Ïe nemûli hereckou prÛpravu a muzikál
Bídníci je velké dramatické dílo
a jen zazpívat nestaãí. V˘sledek byl
v˘born˘ a atmosféra pﬁi zkou‰kách
a pﬁedstaveních neopakovatelná.
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V na‰em provedení ztvárÀuji vdûãnou roli krãmáﬁky.
Dá se na ní dobﬁe vyﬁádit. VÛbec mi nevadí udûlat
ze sebe na jevi‰ti bezzubou jedubábu. Pivo by ti
tam ode mne asi nechutnalo, jako tady. Ov‰em pokud se ptá‰ na francouzskou dramatiku, tak nejúspû‰nûj‰í je zatím pro mne role v komedii, kterou
reÏíroval pro na‰e divadlo Gustav Skála a od roku
1996 se neustále hraje pﬁed vyprodan˘m hledi‰tûm, Brouk v hlavû. Hraji ponûkud ztﬁe‰tûnou Ïárlivou manÏelku Marcelu neménû Ïárlivého, ne‰Èastn˘m handicapem postiÏeného ﬁeditele poji‰Èovny,
Viktora Emanuela Chamboissy.
VraÈme se do PaﬁíÏe, jsi tu ãasto, kter˘ kout
PaﬁíÏe je ti nejsympatiãtûj‰í?
Pﬁiznám se, Ïe mám stále velké oãi, kdyÏ pﬁijedu do
velkomûsta. PaﬁíÏ je grandiózní. Montmartre... obrovské kouzlo, Trocadero, Notre-Dame, Louvre,
Tuilerie, Seina, eiffelka, tudy v‰ude se mohu toulat
stále znovu. Nav‰tívila jsem muzeum Edit Piaf, které se nachází v prostorách bytu, ve kterém Ïila. Je
tﬁeba se tam dopﬁedu objednat, coÏ se stalo, ale
pﬁi‰la jsem témûﬁ o pÛl hodiny dﬁíve a zazvonila na
zvonek. Otevﬁel pan Bernardt, ãlovûk, kter˘ bdí nad
památkami paﬁíÏského Vrabãáka, a neskr˘val rozladûní, Ïe jsem tu brzo. Po úvodním nevlídném pﬁijetí mû vpustil dovnitﬁ. D˘chla na mne neopakovatelná atmosféra. Procházela jsem se v jejím království, pÛsobilo to na mne, jako kdyby si jen na chvíli
odskoãila a za chvíli se mûla vrátit. Do toho v‰eho
znûla její hudba. Nádhera. S panem Bernardtem
jsme si kápli do noty a také jsme zjistili, Ïe ve sbírce muzea vedle knih o Edith v rÛzn˘ch jazycích,
chybí ãeské vydání. Bylo mi jasné, Ïe se to musí napravit.Vﬁele jsme se rozlouãili a já mu vûnovala svoje CD s ‰ansony. Po návratu domÛ jsem koupila
ãeskou knihu, a neÏ jsem ji staãila odeslat, pﬁi‰el mi
z PaﬁíÏe od pana Bernardta krásn˘ dopis, kde mû
nazval velvyslankyní francouzského ‰ansonu
u nás. To pﬁece potû‰í.
Není to dnes ale více turistická oblast, místo,
kde Francouze moc nepotká‰, místo, kde je více

lo navodit pﬁíjemnou atmosféru. Francouzi jsou milí. I kdyÏ mám i trochu nepﬁíjemnou zku‰enost z dovolené v Cannes, kde jsme bydleli v malém domácím hot˘lku a ráno na snídani jsem prohodila pár
slov s francouzsk˘mi hotelov˘mi hosty. Bylo to pﬁíjemné a milé. Pak pﬁi‰li pﬁátelé, zaznûla ãe‰tina
a najednou se situace úplnû zmûnila, zaregistrovala jsem nevlídné pohledy, a kdyÏ jsme odcházeli
a já se s nimi chtûla rozlouãit, neodpovûdûli ani na
pozdrav. Ale to je jen jedna zku‰enost.
Má‰ ráda chrámovou varhanní hudbu?
Z varhanní hudby cítím zvlá‰tní sílu. Nabádá ãlovûka k rozjímání. AspoÀ já to tak cítím, protoÏe ji mám
právû spojenou s chrámy a kostely, které vnímám
podobnû. Líbí se mi, ale kaÏd˘ den bych ji poslouchat nemohla. Zpívání v kostele má své kouzlo.
Ov‰em naposledy jsem v kostele vystupovala pﬁed
Vánoci ve Svitavách a byla tam tak stra‰ná zima, Ïe
jsem pﬁi zpívání vidûla jen páru, která mi proudila od
úst a celou dobu jsem pﬁem˘‰lela, jak moc to odstonám.
Ve svém volném ãase jsi radûji sama, nebo jsi
spoleãenská dívka?
Jak kdy, umím b˘t i sama. Nûkdy jsou problémy, se
kter˘mi se potﬁebuji poprat sama, ale ve spoleãnosti jsem ráda. Spoleãnost mil˘ch lidí a pﬁátel je
pro mne balzám.
Kterého svûtového dramatika bys ráda poÏádala, aby napsal roli jen pro tebe?
Má-li b˘t Ïijící, tak tﬁeba pana Rovnera, kter˘ napsal
JaponcÛ, NûmcÛ a AmeriãanÛ neÏ domorodcÛ?
(Je to zvlá‰tní, mám pocit, Ïe jsou to stále stejní lidé, aÈ uÏ u pyramid nebo na Times Square ãi
v Benátkách)
Pokud jsi citliv˘, tak v‰e, co se v ulicích PaﬁíÏe odehrálo a ãetl jsi o tom v románech, to v‰e na tebe stále pÛsobí, turisti neturisti. Také jsou klidná místa,
tﬁeba Cimetiére du Pere Lachaise, kam vÏdycky zajdu poloÏit rÛÏi na hrob Edith Piaf a projít se kolem
náhrobkÛ velikánÛ svûtové literatury, dramatu
a ‰ansonu. Také se snaÏím vyuÏít moÏnosti nav‰tívit v PaﬁíÏi koncerty sv˘ch oblíbencÛ, napﬁíklad koncert Charlese Aznavoura k jeho osmdesátinám, kde
vedle dal‰ích osobností zazpívala i Lizza Minnelli.
A také jsem v PaﬁíÏi zhlédla skvûle inscenované
muzikály: Chicago a ·umaﬁ na stﬁe‰e.
Vystoupilas nûkdy v Ïivotû pﬁed francouzsk˘m
publikem, aÈ uÏ jako hereãka, nebo jako zpûvaãka? (Dal‰í tuplák 15 Eu)
Je‰tû na JAMU jsem s orchestrem brnûnské konzervatoﬁe odjela do Francie, kde jsem zpívala také
francouzské ‰ansony, pﬁekvapilo mne, Ïe posluchaãi pﬁijímali mou francouz‰tinu pozitivnû, vÛbec
jim nevadila nedokonalá v˘slovnost. Ov‰em na
svém francouzském „r" a nosovkách jsem si zakládala. Stejnû je nejvíc zaujalo, kdyÏ jsem jejich národní skvosty, ‰ansony francouzsk˘ch legend, zpívala v ãe‰tinû. V PaﬁíÏi mám pár pﬁátel a díky nim
jsem vystupovala v hudebním klubu jen nûkolik
metrÛ od legendární Olympie. Komorním vystoupením pouze s klavírním doprovodem se nám podaﬁi-
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„Vrátila se jednou v noci“. Je to velice citlivû
a opravdovû napsaná hra.
Kterou hereãku ze slavného ãernobílého období barrandovsk˘ch ateliérÛ má‰ ráda?
Adinu Mandlovou. Vidím v ní aristokratick˘ typ dámy, pﬁirozené hereãky i v dobû Oldﬁicha Nového
a Hugo Hasse, kdy se v‰e trochu pﬁehánûlo.
Náhoda by tû posadila vedle Depardieua, o ãem
by ses s ním bavila, kterou otázku bys mu poloÏila? (No, nenapadají mû naprosté kraviny?)
Co bych se ho asi zeptala... jestli by si mû neobsadil do nûjaké pûkné role vedle sebe ve filmu (ani
nekomentuji kolikrát se Jana pﬁi na‰em povídání
zasmála, moc jí to slu‰í, tentokrát se smála velmi
dlouze). K takov˘m lidem cítím obdiv a nemusí to
b˘t zrovna Depardieu. Tﬁeba k hercÛm na‰eho divadla, na které jsem se chodila jako studentka dívat nebo mû uãili na JAMU, chovám velikou úctu.
Urãitû i vût‰í neÏ k panu Depardieu, kterého znám
jenom z filmÛ, ale na‰e herce znám v mnohdy i tûÏk˘ch situacích a o to víc si jich váÏím. Jejich poctivosti a takové té pokory jakoby ze staré ‰koly, která mi pﬁipadala nûkdy trochu pﬁehnaná a upjatá,
kdyÏ jsem pﬁi‰la, coby ãerstvá absolventka JAMU,
do angaÏmá. Dnes to vidím úplnû jinak.
Kter˘ z partnerÛ ti udûlal nejvût‰í radost, kdyÏ
jsi s ním stála na jevi‰ti?
Musím ﬁíct, Ïe v‰ichni kolegové, se kter˘mi hrajeme Brouka v hlavû a Vrátila se... Zdena Herfortová,
Erik Pardus, Igor Ondﬁíãek, moji spoluÏáci Jirka
Dvoﬁák a Tomá‰ Sagher a v‰ichni ostatní. Musela
bych napsat celé obsazení A z toho na‰eho muzikálového svûta Mûstského divadla nám neustále
pﬁib˘vají noví kolegové a je úÏasné sledovat, jak
jsou ãím dál tím ‰ikovnûj‰í. No, ale kdyÏ jsme v té
Francii, ví‰, co byl taky záÏitek? Stát u nás na jevi‰ti s Huguesem Aufrayem, francouzsk˘m zpûvá-
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kem a autorem takov˘ch hitÛ jako tﬁeba „Sbohem
lásko, nech mû jít", kter˘ jsem uÏ jako malá zpívala s kytarou nûkde u táboráku. Najednou sly‰í‰ tuto píseÀ v jeho podání a svûtla ramp jsou je‰tû jasnûj‰í a hudba je‰tû podmanivûj‰í,
Setmûlo se a PaﬁíÏ voní zloãinem, má‰ zbrojní
pas a osobní zbraÀ? (Je na ãase toho nechat
mohl bych se tﬁeba zeptat na je‰tû vût‰í blbost.)
Jako agentka Scullyová musím!! Ale hlavnû mám
hodnû nejen francouzsk˘ch desek, úÏasného syna,
jsem zdravá holka a Ïiji prací, kterou miluji. Tû‰ím
se na pûkné role, hezké písniãky a vÛbec zajímavé
vûci v Ïivotû, které mû potkávají. To ví‰, Ïe mám
sny a není jich málo, ale tím je víc ‰ancí, Ïe se aspoÀ nûkteré splní. Vím, Ïe v‰echny splnit nejdou,
tﬁeba ty muzikálové. Ale na‰tûstí je tu taky ãinohra,
a tak „se vracím jednou v noci“ a jsem ‰Èastná.
Veãer se protáhl, Jana spûchala za pﬁáteli a já
se ‰el toulat uliãkami Montmartru. V‰ude kolem
mne se‰tosované dûjiny umûní a historie evropské politiky. Potom leti‰tû Orly a cesta domÛ. Je‰tû v letadle jsem nepﬁíjemn˘ pocit z letu
(kdyÏ uÏ pánbÛh chtûl, abychom létali, tak nám
mohl stvoﬁit kﬁídla) zahánûl vzpomínkou na
pûkn˘ veãer pár krokÛ od kabaretu Moulin
Rouge.
Dva tupláky piva si do hlavy nalil a fotky
„ãerné koãky" v PaﬁíÏi poﬁídil jef Kratochvil

Na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno
s Huguesem Aufrayem

13. - 20. 6. 2009
V. mezinárodní festival hudebního divadla
DOPROVODN¯ PROGRAM:
28. 5. ve 14.30 hod.
DIVADELNÍ KLUB
Tisková konference
u pﬁíleÏitosti zahájení V. roãníku festivalu
Dokoﬁán pro hudební divadlo - Brno 2009
15. 6. 2009 v 15-17 hod.
DVORANA MdB
Prezentace nov˘ch trendÛ
divadelního líãení
17. 6. 2009 ve 14 hod.
DIVADELNÍ KLUB
Workshop
Téma: Souãasn˘ svûtov˘ muzikál muzikály ze svûtov˘ch metropolí:
Wicked, Spring Awakening, Rent,
Jekyll & Hyde, Mozart! ad.
Provází dramaturgynû Pavlína Hoggard.
Îivé ukázky zpívají studenti
muzikálového herectví JAMU Brno.
18. a 19. 6. 2009
ZKU·EBNA ORCHESTRU
Dirigentské kurzy
pod vedením ‰éfdirigenta MdB
Jiﬁího Petrdlíka
19. 6. 2009 v 18 hod.
DVORANA MdB
Závûreãn˘ koncert absolventÛ
dirigentsk˘ch kurzÛ
20. 6. 2009 v 11 hod.
DIVADELNÍ KLUB
Kulat˘ stÛl o operetû a muzikálu
Poﬁádá Jednota hudebního divadla
Téma: Tendence hudebního divadla
ve svûtle festivalu Dokoﬁán a jeho divákÛ.

13. 6. 2009 v 16 hod. / âINOHERNÍ SCÉNA
Slezské divadlo Opava
Eduard Künneke
BRATRÁNEK Z BATÁVIE
opereta
Intimnû ladûná opereta o sedmi postavách bez
sborov˘ch a baletních ãísel s osobitou melodikou
a lehkou opojnou kompozicí.
Délka pﬁedstavení: 2.05 hod.
Cena vstupenky: 180,- Kã.
13. 6. 2009 v 19.30 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Mûstské divadlo Brno
Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rin Brezina
BALADA O LÁSCE (SINGOALLA)
mystick˘ muzikál
Podmaniv˘ pﬁíbûh tragické lásky krásné Singoally a vizionáﬁsky sm˘‰lejícího Erlanda kdesi
v severním království.
Mysticky ladûná hudební partitura Singoally, propojující rock, jazz, klasické i etnické prvky a syrové písÀové texty.
Cena vstupenky: 580,- Kã.
14. 6. 2009 ve 14.00 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA
Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû
Jiﬁí Brdeãka, Oldﬁich Lipsk˘,
Ondﬁej Brousek, Radek Bala‰
ADÉLA JE·Tù NEVEâE¤ELA
muzikálová hororová komedie
Originální muzikálov˘ projekt Slováckého divadla
podle fenomenální komedie z roku 1977, patﬁící
dodnes do zlatého fondu ãeské kinematografie.
Délka pﬁedstavení: 2.30 hod.
Cena vstupenky: 280,- Kã.
14. 6. 2009 v 17 hod. / DVORANA MdB
Opera Swing Quartet Karlsruhe, Nûmecko
MISCHEN: IS POSSIBLE
koncert "pod vínem"
OS4 je synonymem pro swingovû znûjící delikatesy, kdy se znalec opery nestaãí divit a jazzov˘
fanou‰ek si uÏívá volnou, niãím nezatíÏenou úpravu. Na festivalu Dokoﬁán pro hudební divadlo
- Brno 2009 pﬁedstaví Opera Swing Quartet to
nejlep‰í ze své produkce: swingovou klasiku smíchanou s nejv˘znamnûj‰ími díly z opery i operety.
PrÛvodní slovo v ãeském jazyce.
Délka koncertu: 2 hod.
Cena vstupenky: 160,- Kã za místo k sezení.
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14. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Divadlo Jiﬁího Myrona
Franti‰ek Ferdinand ·amberk - Karel Ha‰ler
PODSKALÁK
nejoblíbenûj‰í ãeská lidová hra
se zpûvy a tanci o dvou dílech
Zábavn˘ pﬁíbûh lidové operety o ãtyﬁech obrazech nás zavede do Podskalí (dnes uÏ neexistující praÏské osady na pravém bﬁehu Vltavy) mezi
jeho svérázné obyvatele.
Délka pﬁedstavení: 2.05 hod.
Cena vstupenky: 320,- Kã.
15. 6. 2009 v 15 hod.
DIVADELNÍ STUDIO MARTA / JAMU Brno
William Shakespeare, Dada Klementová
VEâER T¤ÍKRÁLOV¯ ANEB CO KDO CHCE
muzikál podle komedie W. Shakespeara
ãeská premiéra
Veãer tﬁíkrálov˘ jinak. Dvanáct zhudebnûn˘ch
sonetÛ, zpívan˘ch formou acapella, vytváﬁí kouzelnou atmosféru této interpretace Williama
Shakespeara. Pohybové kreace ji podtrhují.
Zkrátka Shakespeare jinak.
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 100,- Kã.
15. 6. 2009 v 18 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA
projectWINGS
absolutní stepaﬁská show
Známí a úspû‰ní taneãníci se rozhodli ukázat, co
v nich doopravdy je. Step jako taneãní forma není rozhodnû mrtvá! Talent a nad‰ení se spojuje s
profesionalitou a kvalitou taneãní techniky, kterou pilovali u mnoha slavn˘ch stepaﬁÛ z celého
svûta. Jejich talentu tleskali diváci na slavném divadelním Fringe festivalu v Edinburghu 2007.
Ten je uÏ léta Ïivou vodou svûtového divadla.
Úãinkují: Jiﬁí Korn, Jan Bursa, Václav Mu‰ka,
Pavel Strouhal.
Délka pﬁedstavení: 1.20 hod.
Cena vstupenky: 360,- Kã.
15. 6. 2009 ve 20 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA
Hudební divadlo Karlín Praha
Emmerich Kálmán
âARDÁ·OVÁ PRINCEZNA
klasická opereta
Nejlep‰í a nejznámûj‰í opereta Emmericha
Kálmána a jedna z nejlep‰ích svûtov˘ch operet
vÛbec, taková je âardá‰ová princezna. Nastudování Hudebního divadla v Karlínû ve spolupráci
s maìarsk˘m BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
si dává za cíl pﬁilákat na operetu ‰iroké spektrum
divákÛ.
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 480,- Kã.
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16. 6. 2009 ve 14 hod. / LOUTKOVÉ DIVADLO
RADOST
Deutsch-sorbisches Volkstheater Bautzen, BRD
Nûmecko-srbské lidové divadlo Budy‰ín, SRN
Wolfgang Amadeus Mozart
DIE ZAUBERFLÖTE
(KOUZELNÁ FLÉTNA)
Pohyblivé obrazové divadlo s hudbou
od Wolfganga Amadea Mozarta
Délka pﬁedstavení: 2 hod.
Cena vstupenky: 160,- Kã.
16. 6. 2009 v 17 hod. / âINOHERNÍ SCÉNA
Badisches Staatstheater Karlsruhe, Nûmecko
Georg Philipp Telemann
PIMPINONE ODER DIE UNGLEICHE HEIRAT
(PIMPINONE ANEB NEROVNÉ MANÎELSTVÍ)
komická opera
Telemannova „Ïertovná“ hudební mezihra vyuÏívá ve‰ker˘ repertoár vtipnû napsané komedie.
Délka pﬁedstavení: 2 hod.
Cena vstupenky: 240,- Kã.
16. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Pavol Braxatoris - Gejza Dusík
MODRÁ RUÎA
opereta
Nesmrtelné ‰lágry Gejzy Dusíka zní prostﬁednictvím znamenit˘ch umûlcÛ nitranského Divadla
Andreja Bagara v proslavené operetû Modrá ruÏa. Samo divadlo zve své diváky na chytlavé melodie, lehkost zápletky, vtipn˘ pﬁíbûh, komické
postavy, ale také na hereckou hravost, inscenaãní fantazii, taneãní gracióznost...
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 280,- Kã.
17. 6. 2009 v 16.00 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA
Mestno gledali‰ãe LublaÀ, Slovinsko
Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone
SUGAR - NEKATERI SO ZA VROâE
(SUGAR - NùKDO TO RÁD HORKÉ)
muzikál
Muzikál vznikl na základû legendárního filmu
Nûkdo to rád horké s Marilyn Monroe. Stejnojmenn˘ muzikál pak zaznamenal ve svûtû mimoﬁádn˘ úspûch a v prosinci loÀského roku jej na
prkna lublaÀského divadla pﬁivedl také reÏisér
Stanislav Mo‰a.
Délka pﬁedstavení: 2.20 hod.
Cena vstupenky: 240,- Kã.
17. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Mazowiecki teatr muzyczny
Operetka Var‰ava, Polsko
Emmerich Kálmán
HRABINA MARICA (HRABùNKA MARICA)

klasická opereta
Hrabûnka Marica je jednou z posledních velk˘ch,
klasick˘ch operet.
Skladatel Emmerich Kálmán v „Hrabûnce Marici”
mistrovsky zakomponoval barvité melodie a tance své vlasti.
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 280,- Kã.
18. 6. 2009 v 15.00 hod. / âINOHERNÍ SCÉNA
Nová scéna Bratislava, Slovensko
Martin Káko‰, Martin Sarva‰, Gabo Du‰ík
FRANTI·EK Z ASSISI
pÛvodní slovensk˘ muzikál
Giovanni Bernardone, zvan˘ sv. Franti‰ek
z Assisi, snílek a básník. Svou cestu k pravdû
psal jen sv˘m Ïivotem - dramatick˘m osudem pln˘m utrpení a odﬁíkání, ale i radosti z poznání,
z harmonie se svûtem.
V titulní roli Stanislav Slovák
Cena vstupenky: 240,- Kã.
18. 6. 2009 v 18 hod.
LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST
Loutkové divadlo Radost
Vlastimil Pe‰ka
JAK TO DùLAJÍ ANDùLÉ
ANEB STVO¤ENÍ SVùTA
hudební pﬁedstavení na motivy
z dûl Jeana Effela a Roarka Bradforda
pro celou rodinu
Inspirací ke scénáﬁi byl obrázkov˘ kniÏní seriál
o stvoﬁení svûta, jehoÏ autorem je Jean Effel,
proslul˘ francouzsk˘ kreslíﬁ a publicista. V‰echny
jeho pﬁíbûhy oÏily v roce 1957 ve filmu E. Hofmana.
Cena vstupenky: 160,- Kã.
18. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Mûstské divadlo Mladá Boleslav
Karel Poláãek - Martin Vaãkáﬁ - Ondﬁej Havelka
MUÎI V OFFSIDU
hudební komedie
Komedie o tom, Ïe kdo zradí svÛj klub, nemá
‰tûstí v Ïivotû.
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 280,- Kã.
19. 6. 2009 v 15 hod. / âINOHERNÍ SCÉNA
Tû‰ínské divadlo / Scena Polska
Paul Barz
VIVA VERDI
KdyÏ sedmdesátilet˘ mistr opery Giuseppe Verdi
zaãínal spolupracovat s Arrigem Boitem, o tﬁicet
let mlad‰ím libretistou, je‰tû netu‰il, Ïe toto partnerství bude jedním z nej‰Èastnûj‰ích pﬁípadÛ
v historii opery.
Délka pﬁedstavení: 2.20 hod.
Cena vstupenky: 240,- Kã.

19. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ
John Kander, Joseph Stein, Fred Ebb
¤EK ZORBA
muzikál podle svûtoznámého románu
Nikose Kazantzakise
¤ek Zorba - dílo, které je známé pﬁedev‰ím z oscarového filmu s legendárním Anthony Quinnem,
má také svoji muzikálovou podobu. Jejími autory
jsou John Kander a Fred Ebb, jinak úspû‰ní tvÛrci muzikálÛ Cabaret a Chicago.
V titulní roli Ladislav Koláﬁ.
Délka pﬁedstavení: 2.30 hod.
Cena vstupenky: 360,- Kã.
20. 6. 2009 v 15.00 hod. / âINOHERNÍ SCÉNA
V˘chodoãeské divadlo Pardubice
John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse
CHICAGO
muzikál na podkladû stejnojmenné knihy
Maurine Dallas Watkinsové
Krimi muzikál odehrávající se roku 1929 v Chicagu v atmosféﬁe jazzov˘ch rytmÛ. U nás je
Chicago známé ze stejnojmenné filmové podoby
ocenûné Oscarem za nejlep‰í film roku 2002.
Délka pﬁedstavení: 3 hod.
Cena vstupenky: 360,- Kã.
20. 6. 2009 ve 20 hod. / HUDEBNÍ SCÉNA
Mûstské divadlo Brno
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice
EVITA
muzikál
Muzikálové zpracování Ïivotního osudu v˘znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón.
Tento muzikál úspû‰nû pouÏívá dva hudební styly - soft-rock, pﬁíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi
prvky, a ten mistrnû spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazykem.
Délka pﬁedstavení: 2.10 hod.
Cena vstupenky: 580,- Kã.
Komerãní oddûlení MdB nabízí mimo koupû
vstupenek na jednotlivá pﬁedstavení v pokladnû
divadla téÏ Festivalové pﬁedplatné, tedy náv‰tûvu
v‰ech pﬁedstavení za zv˘hodnûnou cenu 4.080,- Kã.
Kromû toho je moÏné zakoupení abonmá na
odpolední pﬁedstavení (zaãátky v 15 a 18 hodin)
za 1.884,- Kã ãi pﬁedstavení veãerní
(po 19. hodinû) za 2.208,- Kã.
Vstupenky na festivalová pﬁedstavení lze zakoupit
v pokladnû Mûstského divadla Brno kaÏd˘ v‰ední den
od 8.00 do 20.00 hodin, v sobotu a v nedûli uÏ hodinu
a pÛl pﬁed zaãátkem pﬁedstavení. Jednotlivé vstupenky
lze rezervovat také telefonicky na ãísle 533 316 347
nebo mailem na adrese: predprodej@mdb.cz.
StudentÛm a dÛchodcÛm poskytujeme 30% slevu.
Hromadné objednávky a pﬁedplatné vyﬁizuje
komerãní oddûlení na telefonních ãíslech
533 316 410 a 533 316 318
(e-mail: komercni@mdb.cz).
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VLADIMÍR
KLOUBEK
Usmûvav˘, sympatick˘, v dobré fyzické i psychické
kondici, v manÏelství i ve své práci ‰Èastn˘, takov˘ je
choreograf Vladimír Kloubek. V Mûstském divadle
Brno rozpohyboval baletní ansámbl i zpûváky a herce
v inscenacích Máj, Jesus Christ Superstar, Král
Jindﬁich VIII., Osudy dobrého vojáka ·vejka, Hra
o lásce, smrti a vûãnosti, Babylon, My Fair Lady ze
ZelÀáku a tak dlouho dále, aÏ po úplnû ãerstvou
Evitu. Sám ﬁíká, Ïe inscenací bylo na tﬁi desítky, nejvíce vzpomíná na první - West Side Story pﬁed ãtrnácti roky. Zaãal bez vût‰ích zku‰eností choreografa,
ale s bohat˘mi zku‰enostmi ãlena baletu Národního
divadla Praha, PraÏského komorního baletu Pavla
·moka, o nûmÏ mluví jako o svém druhém tátovi.
Spolupracoval s ním také v basilejském baletu, tanãil
i v nûmeckém Freiburgu. Je absolventem taneãního
oddûlení praÏské konzervatoﬁe a na praÏské AMU vy-

TVÒRCI
studoval choreografii. Ve zdej‰ím divadle zaãal velmi
dobﬁe, i kdyÏ, jak se doãtete dál, novináﬁi o jeho práci zájem neprojevují. KdyÏ má málo práce, propadá
stresu. Tuto divadelní sezonu je spokojen, Evita byla
jeho ãtvrtou inscenací.
Za které inscenace jste dostal ocenûní Kﬁídla v kategorii nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin?
Celkem mám doma Kﬁídla tﬁi. KdyÏ jsem dostal první, bylo to takové povzbuzení, jako kdybych ta kﬁídla dostal já
a rozletûl se do dal‰ích choreografií. Nepamatuji se uÏ
pﬁesnû, za co to bylo, vím jen, Ïe v‰echno byly muzikály.
·koda, Ïe v dobû mé první inscenace West Side Story se
Kﬁídla je‰tû neudûlovala. Kdoví, moÏná by jich bylo doma
víc…
NepociÈujete v odborn˘ch i ménû odborn˘ch recenzích
nedostatek zájmu o hodnocení práce choreografÛ?
Mám ten pocit. ¤eknu vám jeden pﬁíklad: musím na kaÏdou tiskovku pﬁed premiérou jako ãlen t˘mu. Mûl jsem
v tomto divadle uÏ takov˘ch tﬁicet premiér. A jen pﬁed první premiérou, protoÏe jsem byl nov˘, se mû zeptal nûkdo
z kritikÛ nebo novináﬁÛ, jaké mám zku‰enosti s choreografií muzikálu. Odpovûdûl jsem po pravdû: Ïádné. Do té
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doby jsem jen tanãil a nedûlal Ïádnou choreografii, kromû men‰ích vûcí. Od té doby se mû na tiskovce nikdo nikdy na nic nezeptal, jako by
choreograf nebyl. A mám také vyzkou‰eno, Ïe divák pÛl hodiny po
pﬁedstavení vÛbec neví, Ïe nûkde figurovalo jméno nûjakého choreografa. S kritiky je to podobné.
Jak vzpomínáte na WSS?
Docela rád. KdyÏ mnû pan ﬁeditel
Stanislav Mo‰a pﬁed ãtrnácti lety dal
pﬁíleÏitost dûlat v Mûstském divadle
moji první choreografii, ﬁíkal jsem
své Ïenû Ivanû: Jestli se to nepovede, hned je konec, uÏ nikdy si nevrznu. Ale dûlali jsme na WSS velmi
poctivû.
U nûkter˘ch inscenací vám byla
manÏelka asistentkou, vá‰ nejnovûj‰í spoleãn˘ opus je muzikál
Evita. Jaké to je pracovat s vlastní
Ïenou na takovém díle?
I pﬁes nûkdy ostﬁej‰í diskuse to funguje. Ona vlastnû na‰e vzájemná
spolupráce tady vznikla zároveÀ
s nabídkou práce na WSS, kdy Ivana vyuÏila Mo‰ovy nabídky dûlat asistentku choreografa. Samozﬁejmû Ïe se
nûkdy hádáme. Takhle ne, já bych to udûlal jinak…, a Ïe
si vnucujeme vzájemnû názor nebo pohyb. Ale je ideální,
Ïe o práci kdykoli mÛÏeme mluvit. I v noci, kdyÏ se probudíme, je nûkdy nápad. MÛÏeme si ho doma vyzkou‰et,
nebo jdeme sami na sál. Jin˘ asistent nebo asistentka by
byli omezeni sv˘m ãasem, tím omezují mÛj ãas, kdeÏto tady se domluvíme a mÛÏeme si ﬁíct nûco i ostﬁeji, neÏ s nûk˘m, kdo je jen pﬁidûlen. A mÛÏou se objevit vûci, které
bych nedokázal tak zprostﬁedkovanû popsat nûkomu jinému. Vychází nám to v˘bornû, aspoÀ já mám ten pocit,
a myslím, Ïe by Ivana se mnou souhlasila. UÏ dlouho
jsme ale spolu takto nedûlali, pﬁed Evitou jsme pracovali
na stejném titulu pro Nûmecko.
To zní jak z rÛÏového románu, spoleãná práce v harmonii. Máte také stejné metody, zpÛsoby práce?
Ivana je v˘born˘ pedagog a já miluji tvorbu, proÏívám
vznik inscenace. Ale potom uÏ ten pohyb vypilovávat, to
mû tak nebaví. Je to mravenãí práce, neustále opakovat
stejné vûci. Ivana má metodiku pohybu vystudovanou, ví,
jak na to, takÏe se tomu vûnuje a já u toho jen tak sedím
a ﬁíkám: „V˘bornû, Ivi, to bych snad udûlal trochu jinak.“
Jen koriguji. A zase je tady v˘hoda domácí konzultace,
pﬁicházíme pﬁipraveni. Zatímco cizí asistentce musím své
pﬁedstavy nejdﬁíve sdûlit, vym˘‰lím je sám a ona se je potom uãí. S Ivanou se doplÀujeme v momentû, kdy nemÛÏe b˘t na nûjaké zkou‰ce, protoÏe uãí na konzervatoﬁi i na
Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní. Já jí ﬁeknu, co nefungovalo a mÛÏeme se pﬁí‰tû klidnû vystﬁídat. Opravdu
nám to vychází v˘bornû.
Inspiroval vás pﬁi tvorbû choreografie Evity ParkerÛv
film s Madonnou a s Antonio Banderasem?
Ukázal mi, jak to nebudu dûlat. Madonna je v˘borná zpûvaãka, ale to je pro mne asi tak v‰echno. Banderas byl
skvûl˘, to ano. JenÏe divadelní verze je úplnû jiná neÏ filmová, je to zkratka.
Jak jste se pﬁipravoval na pohyb v Evitû?
âistû náhodou jsem si obstaral video ‰koly tanga
v Buenos Aires. Bylo v nûm nûkolik tancÛ rozloÏen˘ch vyuãovací metodou. Druhou inspirací byl film s Antoniem
Gadézem. Byl o tangu, jehoÏ rytmus byl tak sugestivní, Ïe
jsem se opravdu nûkteré prvky nauãil a pouÏil jsem je, inspirovalo mû to. Já jsem totiÏ nikdy spoleãenské tance
nedûlal, to se na konzervatoﬁi tenkrát neuãilo. Tango jsem
vyuÏil právû ve scénû s aristokraty, oficíry a vojáky.
Inspirovalo mû drÏení tûla, rytmus a ostrost pohybÛ.

Nûco tedy vymyslíte, a co dál?
Aby byl ãlovûk na jevi‰ti aktivní, musí b˘t v psychické i fyzické pohodû. Jakmile ztrácí fyziãku, pﬁestane si pamatoInspirace pro choreografa je dána hudbou a reÏisérem,
vat. Od ·moka vím, Ïe jsme zkou‰eli jednou do dvou do
kter˘ nastíní, jak˘ bude v˘voj figur, jak se budou chovat
rána, v‰echno jsme udûlali a druh˘ den jsme nic nevûdûvzájemnû k sobû, k okolí. S kost˘mní v˘tvarnicí Andreou
li. Vypadlo to z hlavy. A já, kdyÏ vidím, Ïe to lidem nejde,
Kuãerovou se domlouváme, aby navrhla pro kluky streãoﬁeknu konec, dodûláme zítra. Jinak bych je trápil. A stejvé kalhoty, aby jim to nûkde neruplo, kdyÏ budou zvedat
nû vím, Ïe bychom v‰echno museli dûlat na druh˘ den
vysoko nohy. Prom˘‰líme ‰iroké nebo úzké suknû, aby
znovu. Ale na druhou stranu, ono to jinak nejde, pﬁíprava
umoÏÀovaly pohyb, jak˘ si pﬁedstavuji. A pak uÏ je to na
nejen pohybu kaÏdé inscenace je obrovská ﬁehole. Na
mé fantazii. K úspû‰nému cíli vede hodnû schÛdeãkÛ
sále s baletem pilujete, pak pﬁijdete na scénu a v‰echno
a existuje hodnû pomÛcek.
je jinak. Prostor, v nûm najednou svûtla, dal‰í herci, dal‰í
Prozraìte je‰tû nûco ze své tvÛrãí dílny...
figury, které netanãí, jiné je to v kost˘mech. A zase se muKaÏdou hudební pasáÏ si vÏdycky rozdûlím na etapy, na
sí ãlovûk pﬁizpÛsobit. V Evitû jsem hodnû vûcí musel pﬁifráze. Teì jsou kluci, teì holky, teì spoleãnû, zprava, zlezpÛsobit prostoru. Pak samozﬁejmû mnozí ﬁeknou: VÏdyÈ
va, teì se drÏí, teì samostatnû. Maluji si to, nebo vezmu
to bylo na sále pﬁi zkou‰kách jinak! Mnû je na jedné straPET víãka a udûlám si model, kudy chodí, popí‰u si to.
nû milé, Ïe na jevi‰ti mÛÏu pﬁidat nûco k tomu, na ãem
Zatrhnu akcenty v hudbû, pak poslouchám a ﬁíkám si:
jsem ãtrnáct dnÛ pracoval. Ale na druhé stranû ãleny baTak, tady mám dûlat u postavy Augustína Magaldiho neletu chápu, kdyÏ je sly‰ím: Proã jsme se uãili na sále tu ﬁaumûlé amatérské show, kﬁoví. Tak to musí b˘t tro‰ku kodu, kdyÏ to najednou ﬁada není?
mické a neohrabané. A kdyÏ je Ivana se mnou, zkusíme
to spolu. Zvedaãku uÏ nedûláme, mohli bychom si ublíÏit,
Jak dlouho v tomto divadle zkou‰íte? Snad ne taky
ale spolehlivû ovûﬁíme drÏení, protáãení. Aby to fungovado dvou do rána!
lo, aby pohyb nebyl protismûrn˘. TakÏe pûtiminutové ãísâas je mÛj nepﬁítel. VÛbec ho nehlídám, mnû musí nûkdo
lo rozdûlím na kratinké pasáÏe. Musím jen vûdût, ãím je
ﬁíct, Ïe má b˘t pauza, já jsem schopen dûlat ãtyﬁi hodiny
naplnit, aby se potom logicky spojily. Je to po rozloÏení tabez pauzy. TotiÏ ty ãtyﬁi hodiny jsou minimum. NeÏ se lidi
ková mozaika, skládaãka. A musím taky uvaÏovat o interdostanou do poÏadované situace, neÏ se rozehﬁejí na
pretovi, jak je vyspûl˘, co zvládne pohybovû, ale i herecsprávnou teplotu, Ïe zaãnou opravdu vnímat. Trvá aspoÀ
ky. ProtoÏe vojáci nejsou komici a zase naopak, ve scénû
hodinu, neÏ zaãne symbióza mezi choreografem a lidmi,
u Magaldiho se mÛÏou tro‰ku usmívat. A vym˘‰lím takopak to zaãne nûjak fungovat. Hodinová zkou‰ka je nanic.
vé prvky, aby to zvládli, aby v‰e vypadalo opravdovû. Aby
Jedinû snad nûco jen vyãistit, kdyÏ je v‰e pﬁipraveno, nasi divák nemyslel, Ïe buì mají malé boty a tlaãí je, nebo
studováno. Pokud se ptáte na závûreãné zkou‰ky, kdy se
velké a zakopávají. Aby to vyjadﬁovalo to, co chci, co chce
‰ije v‰e dohromady, zkou‰í balet s herci, v‰ichni v kost˘reÏisér, a zároveÀ aby to mûlo jakousi brilantnost. Aby dimech, to b˘vá dva t˘dny pﬁed premiérou. ReÏisér Pavel
vák nebo kritik potom neﬁekl: sice dobr˘, ale choreografie
Fieber po mnû chtûl, abych právû dva t˘dny pﬁed premiéje ‰patná, protoÏe oni v tom vypadají hloupû, nepûknû.
rou Evity mûl pﬁipraveny v‰echny choreografie. Stihl jsem
A pak leckdy pﬁijdu pﬁi zkou‰ce pﬁed lidi, zaãnu a zjistím,
to, i kdyÏ jsme mûli v‰ichni staÏené zadky.
Ïe je to blbost, co jsem vymyslel. Îe to najednou nefunO manÏelce Ivanû jsme uÏ mluvili, mohl byste je‰tû
guje. Ano, v pﬁedstavû fungovalo, ale teì zji‰Èuji, Ïe poo zb˘vajících ãlenech rodiny?
hyb v tom mnoÏství deseti lidí nemá ten v˘znam, kter˘
Star‰í dcera Krist˘na tanãí v Praze v muzikálech, jako hejsem chtûl. Ale protoÏe u nûkter˘ch vûcí vym˘‰lím obvyreãka natoãila uÏ dva filmy, choreografuje, i kdyÏ ten obor
kle tﬁi verze, vyzkou‰ím ty dal‰í. VÏdycky jsem nakonec
nevystudovala. KdyÏ ji dlouho nevidím, pustím si Snídani
do‰el, kam jsem chtûl.
s Novou, kterou moderuje. Synek je obrovsk˘ komik, vystudoval dﬁevo, obor dûtská hraãka, nedalo se tím uÏivit.
Jak choreograf zaznamenává pohyb lidského tûla?
ZaloÏil firmu, dûlá webové stránky, patﬁí k nejlep‰ím.
Jsou dvû metody záznamu tance. Ale takov˘ záznam ãíst
Nejmlad‰í dceﬁi Veronice, kterou máme s Ivanou, je 24
je stra‰nû zdlouhavé a problematické. Já si popisuji svojí
let. Konãí práva, hostuje ve zdej‰ím divadle, které má jaﬁeãí, nebo si maluji jednoduché figurky, víceménû ten poko svého koníãka, chodí pravidelnû na zpûv. Moje mlad‰í
hyb popisuji. Nebo si natáãím rovnou doma sám sebe na
sestra taky vystudovala tanec, uÏ je v penzi. Rodiãe mé
kameru. Podívám se na záznam a ﬁeknu si, ano, tohle by
Ïeny Ivany – Mojmír a Olina Hegerovi - hrávali v Divadle
‰lo. Postupoval tak i mistr ·mok. Mûl svoji vizi, taky mûl
bratﬁí Mr‰tíkÛ, pﬁedchÛdci Mûstského divadla.
takové panáãky a v notách si pﬁesnû zaznamenával momenty, kdy zaãne rozjezd, kdy to musí letût a tak podobJan Trojan, foto: jef Kratochvil
nû. Je to ãasovû opravdu nároãné, nûkdy ãlovûk pracuje na ãtyﬁech taktech
dvû hodiny, neÏ je pﬁekoná. Ale já mám
pﬁi práci nejlep‰í pocity právû v takovém
momentu, kdyÏ se zaseknu a ty dvû hodiny na ãtyﬁech taktech dûlám – neÏ se
pﬁes nû pﬁehoupnu. KdyÏ to vyjde, je mi
bájeãnû.
Mohou ãlenové baletu Mûstského divadla Brno – s va‰ím svolením – nûkdy improvizovat?
V Evitû má hlavní hrdinka s Che na hﬁbitovû Waltz for Eva and Ché. Já jsem pro
nû pﬁipravil svoje pojetí, ale Radce
Coufalové a Du‰anu Vitázkovi to nesedûlo. ¤ekl jsem fajn, zkusíme to jinak.
A oni to zkou‰eli, udûlali úplnû sami
a sedlo jim to. Já jen upozornil: Tady je
‰patn˘ akcent, tady bych to udûlal jinak,
S Pavlem Fieberem
tady zrychlete.
Na úãinkující má b˘t pﬁísn˘ reÏisér.
a Ivanou Kloubkovou
A co choreograf, zvlá‰tû pokud jde
o ãleny baletu?
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PREMIÉRA
Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch autorÛ pro divadlo. Na pﬁíbûhu sester Prozorovov˘ch Olgy, Iriny,
Má‰i a jejich bratra Andreje, které osud zavál do malého provinãního mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje období konce 19. století se v‰emi protiklady. Sestry touÏí pﬁestûhovat se
do Moskvy, kde proÏily své dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se
v‰ak natolik mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat
svoje plány. Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smiﬁuje se sv˘m bezperspektivním osudem i Olga.
Tragicky konãí láska Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je
Má‰in rodinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû Ïít. Na jejich
stescích a tr˘znivé bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky zobrazit nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale i celou
etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra dodnes uchovává svou
Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí blíÏící se katastrofy rámcují vnitﬁní konflikty psychologicky propracovan˘ch
postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi a domnûl˘mi hodnotami.
DÛleÏitou úlohu hraje lyrismus. Jednotlivé detaily, v˘roky i celková atmosféra dûje mají úÏasn˘ symbolick˘ charakter a dodávají mimoﬁádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘ ráz jedné
z nejlépe napsan˘ch her svûtové divadelní literatury.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláãková,
Vendula JeÏková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec, Petr
·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák, Jakub
Przebinda, Radek Novotn˘, Pavel Kunert, Eva Jelínková

HRAJEME
William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií lásky,
pﬁevlekÛ, pﬁekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poetiky. B˘vá oznaãována jako komedie slavnostního veselí ãi komedie masopustu. Blázniv˘ sváteãní a pﬁevrácen˘ svût. Ve‰keré to tﬁe‰tûní se
samozﬁejmû toãí kolem lásky. Z tolika pﬁeludÛ je Ïiva láska, Ïe sama je sv˘m vlastním pﬁeludem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏence
Violu a Sebastiana. Viola pﬁijímá v chlapeckém pﬁevleku pod jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského, a zamiluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou a krásnou hrabûnku Olivii.
Vy‰le k ní jako svého posla lásky Cesaria a Olivie zahoﬁí láskou
k mladému zprostﬁedkovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se na scénû objeví Sebastian, a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním uzavﬁe
tajn˘ sÀatek. Romantick˘ pﬁíbûh se proplétá s pásmem komick˘m,
jehoÏ protagonisty jsou sir Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c, jeho kumpán
rytíﬁ Ondﬁej Tﬁasoﬁitka a hrabûnãina komorná Marie. V‰ichni tﬁi
jsou strÛjci neplechy na zap‰klém puritánovi Malvoliovi, správci
Oliviina panství: podvrÏen˘m listem jej pﬁesvûdãí, Ïe ho pÛvabná
hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní komedie pojednává
o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pﬁevlekÛ, soubojÛ a humoru.
Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích, kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem" o prchavém mládí, o zoufalství
odmítnut˘ch, o syrovém neãase. Veãer tﬁíkrálov˘ tedy pﬁiná‰í pro
kaÏdého nûco; záleÏí na nás, chceme-li se na lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skrze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Kováﬁíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena Konvalinová, Viktor
Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák, Lenka
Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Boﬁeck˘, Michal Isteník
a dal‰í.
Alexandr Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek:
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného románu rozvíjejícího romantick˘ pﬁíbûh o cti, vûrnosti a lásce na pozadí politick˘ch intrik. Tﬁi nerozluãní pﬁátelé, ãlenové královsk˘ch
mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos a subtilní Aramis nacházejí nového druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici
d'Artagnanovi. Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Richelieua,
kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Mylady de Winter a hrabûte
Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou královnu a upevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích, v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné minulosti hrdinÛ, rytíﬁskost mu‰ket˘rÛ

a jejich vûrnost ‰lechtick˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástrahami
mstivé Mylady i kardinála. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi dodnes uchvacují sv˘m
dobrodruÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní energií, s níÏ hlavní
postavy úspû‰nû ãelí pﬁekáÏkám. V mu‰ket˘rské epopeji se
Dumasovi podaﬁilo vytvoﬁit obraz nezapomenuteln˘ch hrdinÛ, kteﬁí se díky morálním vlastnostem, odvaze, vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti a rytíﬁskosti. Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch
spolupracovníkÛ na‰eho divadla bude v mnohém pﬁekvapující!
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláﬁ, Ivana VaÀková, Pavla Vitázková, Eva
Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha nebo Luká‰ Vlãek,
Jan Mazák, Patrik Boﬁeck˘, Mária Lalková a dal‰í.
Tennessee Williams:
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimoﬁádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho z nejv˘znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století a jeden z jeho nejv˘znamnûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pullitzerovou cenou) jistû netﬁeba zvlá‰tû pﬁedstavovat. Staãí jen pﬁipomenout ‰kálu svûtov˘ch hercÛ od Paula Newmana pﬁes Kathleen Turnerovou
k Laurenci Olivierovi, kteﬁí v této hﬁe, proslulé mimoﬁádn˘mi hereck˘mi pﬁíleÏitostmi, dosahovali vrcholÛ své kariéry.
Podtitul „Koãky“ by mohl znít „rodinná oslava s tajemstvím“. Pan
Pollitt, miliardáﬁ a jeden z nejvût‰ích vlastníkÛ pozemkÛ na americkém Jihu, slaví své pûta‰edesáté narozeniny ve velkém stylu.
V‰ichni se veselí s ním, kromû syna Bricka, kter˘ se osamûle upíjí ve svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“ dostává jeden neãekanû velkolep˘ dárek navíc: jeho podezﬁení, Ïe má rakovinu, bylo mylné.
Nebo ne? Mistrná psychologická pitva napjat˘ch vztahÛ v rámci
jedné jiÏanské rodiny, koﬁenûná navíc nastávajícím bojem o pﬁípadnou pozÛstalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková, Jana
Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik Boﬁeck˘, Milo‰
Kroãil a dal‰í.
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‰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.
Yasmina Reza: KUM·T
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepﬁíli‰ úspû‰ná francouzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii pro
tﬁi muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pﬁekladu
Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku Sztuka,
na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech Kum‰t.
ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl od té doby pﬁeloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm nejedna hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla. Yasmina
Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch textÛ (v ãesk˘ch
divadlech mûly nejvût‰í ohlas její Tﬁi verze Ïivota), ale triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednoduchosti se uÏ
nepﬁiblíÏila. Není divu. Ta hra má takﬁka geniální v˘chozí situaci –
tﬁi mnohaleté pﬁátele stﬁedního vûku rozdûlí názor na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ za nekﬁesÈanské peníze poﬁídí obraz. A ne
ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznávaného souãasného
malíﬁe. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí, je-li tato koupû v˘razem vytﬁíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m pozérstvím, tanou
otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛbec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pﬁekvapivé, jak pﬁesnou sondu do
muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí Reza jako Ïena podnikla.
A jak svrchovanû vtipnou komediální formou své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“ pﬁátelství nám coby divákÛm podává.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Boﬁeck˘.
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A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

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

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

Tennessee Williams

AB3

Tennessee Williams

AB4

Tennessee Williams

C5

Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Eduardo Rovner

M2009

Eduardo Rovner

Z2009

Eduardo Rovner

T2009

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

Tennessee Williams

A4

Tennessee Williams

E5

Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e

Georges Feydeau

Brouk v hlavû

Georges Feydeau

Festival T˘den KejklíﬁÛ

Brandon Thomas

Festival T˘den KejklíﬁÛ

Brouk v hlavû

Charleyova teta
Yasmina Reza

Kum‰t

J. Borgeson, A. Long, D. Singer

Divadlo v Dlouhé

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
Brandon Thomas

Charleyova teta

A2009

Brandon Thomas

Charleyova teta

A. P. âechov

A4

A. P. âechov

veﬁejná generálka

A. P. âechov

A5

A. P. âechov

premiéra, P

A. P. âechov

premiéra

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

William Shakespeare
Veãer tﬁíkrálov˘
aneb Cokoli chcete,
reÏie: Roman Polák
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1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
11.5.
12.5.
12.5.
13.5.
14.5.
14.5.
15.5.
16.5.
18.5.
19.5.
20.5.
22.5.
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.

pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
15.00
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
15.00
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
18.00
sobota
14.00
nedûle
14.00
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30

A. L. Webber, T. Rice

A5/AB5

A. L. Webber, T. Rice

A6/AB6

Evita
Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A2/AB2

A. L. Webber, T. Rice

Evita

A. L. Webber, T. Rice

Evita

C4

A. L. Webber, T. Rice

Evita

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg
Les Misérables (Bídníci) V rámci Dne KejklíﬁÛ
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

R/X2009

Zájezdy: 20. a 21. kvûtna hostuje MdB s komedií
Sluha dvou pánÛ ve Znojmû.

âERVEN
âINOHERNÍ SCÉNA

1.6.
2.6.
3.6.
5.6.
6.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.

pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30

HUDEBNÍ SCÉNA

A. P. âechov

A1

A. P. âechov

C2

A. P. âechov

A3

A. P. âechov

E5

A. P. âechov

A6

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Carlo Goldoni

Poprask na lagunû

A. P. âechov

C4

A. P. âechov

C5

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

5.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
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13.6.
14.6.
15.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
18.6.
19.6.
20.6.

Slezské divadlo Opava

21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

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

A. P. âechov

D

A. P. âechov

AB1

Bratránek z Batávie

Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû

Adéla je‰tû neveãeﬁela

JAMU Brno - hraje se v divadelním studiu Marta

Veãer tﬁíkrálov˘ aneb co kdo chce
projectWINGS

Badisches Staatstheater Karlsruhe / BRD

Pimpinone oder Die ungleiche Heirat
Mestno gledali‰ãe LublaÀ / Slovinsko

Sugar - Nekateri so za vroãe

Nová scéna Bratislava / Slovensko

Franti‰ek z Assisi

Loutkové divadlo Radost - hraje se v LD Radost

Jak to dûlají Andûlé aneb Stvoﬁení svûta
Tû‰ínské divadlo / Scena Polska

Viva Verdi

V˘chodoãeské divadlo Pardubice

Chicago

Tﬁi sestry

A. P. âechov

A2

A. P. âechov

AB3

A. P. âechov

AB4

A. P. âechov

AB5

A. P. âechov

AB6

A. P. âechov

E7

A. P. âechov

E2

A. P. âechov

AB2

Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry
Tﬁi sestry

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík veﬁ. generálka

Balada o lásce (Singoalla)

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

zakoupeno

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

premiéra, P

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

D/E7

Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

A1/AB1

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

A2/AB2

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

A3/AB3

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

A4/AB4

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

A5/AB5

Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
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sobota
16.00
nedûle
14.00
pondûlí
15.00
pondûlí
18.00
úter˘
17.00
stﬁeda
16.00
ãtvrtek
15.00
ãtvrtek
18.00
pátek
15.00
sobota
15.00

Tﬁi sestry

pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30

13.6.
14.6.
14.6.
15.6.
16.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.

sobota
19.30
nedûle
17.00
nedûle
20.00
pondûlí
20.00
úter˘
14.00
úter˘
19.30
stﬁeda
20.00
ãtvrtek
20.00
pátek
20.00
sobota
20.00

Mûstské divadlo Brno

21.6.
23.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
27.6.
29.6.
30.6.

nedûle
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
11.00
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
20.00
pondûlí
19.30
úter˘
19.30

A. L. Webber, T. Rice

A6/AB6

Balada o lásce (Singoalla)

Opera Swing Quartet Karlsruhe / BRD
Mischen: is possible - Dvorana divadla
Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava

Podskalák

Hudební divadlo Karlín

âardá‰ová princezna
Nûmecko-srbské lidové divadlo Budy‰ín / BRD

Die Zauberflöte - hraje se v LD Radost

Divadlo Andreja Bagara Nitra / Slovensko

Modrá ruÏa

Mazowiecki teatr muzyczny Operetka Var‰ava / Polsko

Hrabina Marica

Mûstské divadlo Mladá Boleslav

MuÏi v offsidu

Divadlo J. K. Tyla / PlzeÀ

¤ek Zorba

Mûstské divadlo Brno

Evita
Evita

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

Balada o lásce (Singoalla)

C2/E2

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

Balada o lásce (Singoalla)

Koncertní pﬁedstavení

Muzikály z Broadwaye

zakoupeno

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

C4

D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík

C5/E5

Balada o lásce (Singoalla)
Balada o lásce (Singoalla)
Muzikály z Broadwaye

zakoupeno

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

Les Misérables (Bídníci)

Zájezdy: 5. ãervna hostuje MdB s muzikálem Cikáni jdou do nebe
v KromûﬁíÏi, 8. 6. s komedií Charleyova teta v Novém Jiãínû, 9. 6.
s komedií Charleyova teta v Nitﬁe a 10. 6. s komedií Charleyova teta ve Zvolenu.

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.
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A. L. Webber, T. Rice: EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar se oba autoﬁi pustili do muzikálového zpracování Ïivotního osudu v˘znamné
osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón. Evita je manÏelka diktátora Juana Peróna, první dáma Argentiny v letech 1946–1953
a obdivovaná davy. Proti Evû a Perónovi stojí cynick˘ leviãák Che
(Che Guevara) jako chór o jednom hlasu, jehoÏ extravagantní dramatickou podobu vytvoﬁil reÏisér svûtové premiéry v Prince
Edward Theatre v Lond˘nû roku 1978 Ameriãan Harold Prince.
Tento muzikál úspû‰nû pouÏívá dva hudební styly – soft-rock, pﬁíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky a ten mistrnû spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazykem. Po dílech Jesus
Christ Superstar a Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i) uvedeme na Hudební scénû také Evitu
opût v pﬁekladu Michaela Prostûjovského jako v poﬁadí jiÏ tﬁetí dílo
této snad nejúspû‰nûj‰í svûtové autorské muzkálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor Ondﬁíãek nebo Karel ·karka, Robert Jícha
nebo Jiﬁí Mach nebo Radek Novotn˘ a dal‰í.
Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg:
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti
svûtov˘ch metropolích: od paﬁíÏské premiéry v Palais des Sports
v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pﬁes, pro dílo zlomovou,
premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii
Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987, kde
byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál, hudbu,
libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo, Melbourne,
Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur,
Tallinn ãi Bûlehrad. Jeho proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev
publika má v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ producent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu,
emocionalitu a literární kvalitu a nechal je pﬁeloÏit do angliãtiny
a znovu zinstrumentovat. Pﬁíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného románu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním
ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pﬁíbûhy hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního komisaﬁe Javerta,
malé osiﬁelé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, kteﬁí pﬁeÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí bouﬁlivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PaﬁíÏi vyrostou barikády
revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové scény se
stﬁídají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondﬁíãek nebo Petr
·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka
Janíková nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Jakub Uliãník nebo
Du‰an Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová a dal‰í.
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
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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, 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.
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ
Pﬁíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny matky si pﬁivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe
snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemﬁe i Král, je jí mladá
Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pﬁed smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami –
jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dﬁímala, jedna pro
Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud
malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se podaﬁilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se ji zbavit sama...
Na pozadí známé pohádky bratﬁí GrimmÛ, jemnû inspirováni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvoﬁí hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napûtí, ztﬁe‰tûného
humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozﬁejmû koﬁenûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny pﬁedpoklady b˘t pﬁíjemn˘m pﬁedstavením, nabízejícím dostatek
radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro
celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan Apolenáﬁ nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert Jícha
nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláﬁ nebo Igor Ondﬁíãek, Jiﬁí Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Robert
Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jiﬁí Ressler,
Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pﬁipravili pro na‰e divadlo
jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ten první – muzikálová féerie „Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hraje dodnes. Tentokrát autoﬁi
pﬁipravili muzikálovou trilogii s názvem Osudová komedie. První
díl Peklo, stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m originálním dílem ze
souãasnosti a souvislost s legendární Danteho básní je pouze okrajová. V‰e se v‰ak odehrává v na‰ich dnech a samozﬁejmû se
souãasnou hudbou Zdenka Merty a v reÏii Stanislava Mo‰i. Hlavní
hrdina trilogie, nyní mlad˘ sochaﬁ David, se stane hned dvojnásobnou obûtí okolností, které mu do jeho osudu vnese bohat˘ aristokrat Sebastian. Ten si nechá u Davida vytvoﬁit sochu své pﬁekrásné mladé Ïeny Leny, av‰ak z v˘sledné podoby sochy poznává, Ïe se bûhem práce na so‰e David do jeho manÏelky zamiloval. KdyÏ posléze Lena vinou Sebastianovy pomsty umírá, je nucen David podstoupit cestu peklem, kterou mu pﬁipravil strÛjce jeho zlého osudu Sebastian, aby pak pﬁivedl svou lásku znovu k Ïivotu i kdyÏ ve zcela neãekané podobû. Nechceme hned nyní vyzradit cel˘ originální pﬁíbûh hledání smyslu na‰í existence, smyslu na‰eho Ïivota. Snad jen, Ïe tím nejpodstatnûj‰ím je zde síla lidské lásky, která svou vÛlí dokáÏe pﬁekonávat i jiné, na prv˘ pohled
nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Hana Holi‰ová
nebo SoÀa Borková, Petr Gazdík nebo Stanislav Slovák, Jan
Apolenáﬁ nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Ivana VaÀková
nebo Zora Jandová, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor
Ondﬁíãek nebo Jiﬁí Zmidloch a dal‰í.
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Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

2008/2009

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

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

Alexandre Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: BoÏská komedie - Peklo
Yasmina Reza: Kum‰t
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán a K. Cón: Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
William Shakespeare: Veãer tﬁíkrálov˘
Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil: Bídníci
Tennessee Williams: Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: Evita
Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rin Brezina: Severská epopej (Singoalla)
Anton Pavloviã âechov: Tﬁi sestry

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

Ve studiu No 3 na Lidické ulici 16 zahájil reÏisér Petr Gazdík
ãtené zkou‰ky severského muzikálu Balada o lásce. Na námût Rino Breziny scénáﬁ o velké vá‰ni, která není hﬁíchem,
ale ctností, napsal Petr Gazdík. Do hlavních rolí obsadil
Johanku Gazdíkovou, Pavlu Vitázkovou, Martina Havelku
a Du‰ana Vitázka.

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

e-mail:

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

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. 2009.

✄

BEZ KOMENTÁ¤E

DIVADLO V DLOUHÉ / 21.5. v 19.30 hod. na âinoherní scénû
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer:

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
Îivot a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritick˘ch debat a neshod. Dotazy zaãínají prvotní otázkou,
zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak star˘ byl vlastnû
Hamlet. ProtoÏe dnes lidé nemají ãas se tûmito otázkami zab˘vat, tﬁi
herci sehrají v‰ech 37 her
a 154 sonetÛ velkého dramatika pouze ve 120 minutách,
a jestli vám to pﬁipadá nemoÏné, pﬁijìte se podívat.
Ameriãtí autoﬁi scénáﬁe a zároveÀ pﬁedstavitelé v‰ech rolí
Jess Borgeson, Adam Long
a Daniel Singer uvedli tuto hru
v premiéﬁe 9. ãervna 1987
v Kalifornii, evropskou premiéru mûla v bﬁeznu 1992 v lond˘nském West Endu, od té doby je s úspûchem hrána po celé Evropû.
Divadlo v Dlouhé se v listopadu r. 2008 rozhodlo tento nev‰ední text inscenovat jako první v âeské republice.
ReÏie: Jan Borna
Hrají: Jan Vondráãek, Miroslav Táborsk˘, Martin Matejka

K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA * ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK

PAVEL
FIEBER
PAVEL FIEBER:
CÍTÍM SE JAKO âECH S NùMECK¯M PASEM.
Nûmeck˘ herec a reÏisér Pavel Fieber, kter˘
nyní v Mûstském divadle Brno nastudoval
muzikál Evita, je obdivuhodn˘ v‰eumûl.
Vystudoval psychologii a vzápûtí stihl i zpûv
na Akademii pro hudbu a v˘tvarné umûní.
Odmala hraje na housle, ale osudem se mu
stalo ãinoherní divadlo. Ve svém profesním
rejstﬁíku má uÏ více neÏ stovku rolí.
V Mûstském divadle Brno se poprvé uvedl
jako reÏisér muzikálu Cabaret v roce 2003.
Co pro vás znamenají ty brnûnské návraty?
Inscenuji v Nûmecku a Rakousku. Dokonce
jsem pracoval i v Koreji. Nechci tady nûkomu
podkuﬁovat pod nos, ale musíme upﬁímnû vyjádﬁit
svÛj názor. Neznám lep‰í soubor pro hudební divadlo, neÏ je ten brnûnsk˘.
A v ãem je tento soubor konkrétnû tak skvûl˘?
Pokud pÛjdete v Nûmecku na muzikál, setkáte se
s nûãím, co je zaloÏené na americkém modelu. To
znamená, Ïe potkáte mladé lidi, kteﬁí tancují a zpívají. Umí to zpravidla velmi dobﬁe, ale neumí hrát.
Byl jsem nedávno ve Vídni a vidûl jsem tam dvû
muzikálové produkce. KdyÏ zavﬁete oãi, tak nepoznáte, která z tûch pﬁítomn˘ch dam vlastnû zpívá. V‰echny totiÏ zpívají stejnû. A to je katastrofa,
to se mi nelíbí. V Brnû je tomu zcela jinak. Je tady velmi pﬁíjemné, Ïe se setkávám s mlad˘mi lid-

mi, z nichÏ kaÏd˘ tady je velmi jedineãnou osobností.
Co byste prozradil o titulu, kter˘ jste v Brnû
pﬁipravil nyní?
Tento muzikál není cel˘m Ïivotním pﬁíbûhem
Evity. Jsou tam prvky ze skuteãné historie, ale to
není v‰e. Máme tady postavu jménem Che. To

HOST DO DOMU
ale není znám˘ revolucionáﬁ Che Guevara. Slovo
Chce v argentin‰tinû znamená muÏ. Je to v tomto pﬁípadû muÏ z lidu. Na tomto kusu je zajímavé, Ïe je velmi politick˘. Ukazuje, Ïe my - tedy lid
- jsme obecnû vÏdycky ti hloupí. Bez ohledu na to,
o jak˘ systém jde, b˘vají masy vÏdy vyuÏívány.
V Evitû v‰ichni bojují proti v‰em. Evitu nemá rádo
vojsko ani Che ani aristokracie. Aristokracie zase
nemá ráda vojsko a platí to i naopak. V‰ichni pﬁitom vyuÏívají lid. Evita je mladá Ïena, která chce
udûlat kariéru a pouÏívá k tomu jakékoliv prostﬁedky. A to se jí také podaﬁí. AÏ k jejímu Ïalostnému konci. Víme, Ïe Evita i Perón mûli naprosto
v˘sostné postavení. Po své smrti byla Evita uctívána jako svûtice. Poté, co zemﬁela, zmizelo její
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v posteli. PÛvodnû tam
byla v tomto místû
sborová scéna plná lidí, ale já to pﬁedûlal jenom jako duet. Ameriãané to schválili a dovolili, aby to pouÏívali
i ostatní inscenátoﬁi.
Jen se mne pﬁed tím
musí dovolit.
Vy u Evity figurujete
také jako autor scény...
V zásadû nejsem scénografem. Ale uÏ u ·umaﬁe na stﬁe‰e jsem
dokázal realizovat základní jednoduchou
my‰lenku. Moje malíﬁské a kreslíﬁské schopnosti jsou natolik sroS Janem Jackuliakem pﬁi aranÏování muzikálu Evita
zumitelné, aby to ostatní pochopili a dokázali podle tûch návrtûlo a nalezeno bylo teprve po sedmnácti letech.
hÛ v praxi zhotovit scénu. Rozhodnû bych ale
Samozﬁejmû se jednalo o politické rozhodnutí,
sám o sobû neﬁekl, Ïe jsem scénograf.
tehdej‰í moc chtûla zabránit vzniku nového poutMÛÏete tedy ﬁíci nûco k filozofii va‰í scény
ního místa a uctívání Evity.
v Evitû?
MÛÏete mi prozradit, jak vidíte Evitu jako draDûlám to velmi nerad. Jevi‰ti dominuje velk˘ balmatickou hrdinku?
kon. Na nûm obãas stojí i lid, kter˘ pozoruje dûní
Evita je silnou emancipovanou Ïenou, která chce
dole. Na horizontu jevi‰tû jsou dveﬁe. PouÏíváme
dûlat kariéru. Spolu s Perónem byli takov˘m sutaké ‰est aut, ale nejsou celá. Jde jen o pomyslperpárem snÛ. Samozﬁejmû myslela i na sebe
né vraky do poloviny. Za nimi jsou taneãníci, kteﬁí
a my jsme se po její smrti dozvûdûli, Ïe ve ‰v˘jimi pohybují. Na jevi‰ti máme také hodnû postecarské bance mûla uloÏen˘ velk˘ majetek. Evita
lí. Ty potﬁebujeme pro b˘valé milence a také poa Perón jsou pro mû obdobou dvojice Bonie
zdûji je pouÏíváme pﬁi scénû v nemocnici. Právû
a Clyde. Weber zase pí‰e, Ïe je to hrdinka, kterou
tento obraz v Evitû je mÛj vynález. Politici se totiÏ
mÛÏe b˘t ãlovûk fascinován, ale Ïe není pﬁíli‰
rádi ukazují na takov˘ch místech, zejména kdyÏ
sympatická.
se jedná o nemocné dûti. Pﬁijdou, nechají se vyProtipólem Evity je u‰tûpaãn˘ Chce. Jak bysfotit s trpícími dûtmi, pﬁinesou balíãek, a kdyÏ
te divákÛm charakterizoval tuto figuru?
odejdou, jakoby se pro ty malé pacienty vlastnû
Chce je muÏ z lidu, kterému se to v‰echno kolem
vÛbec nic nestalo...
Evity vÛbec nelíbí. U nás je Chce vypravûãem ceA jak o scénografii uvaÏujete?
lého pﬁíbûhu. Tento mladík ukazuje publiku i lidu
Vedle postele mám bloãek, a kdyÏ mne v noci nûna jevi‰ti, Ïe tak, jak to dûlá vojsko, aristokracie
co napadne, hned si to zapí‰u. Jednou jsem mûl
i Evita, to prostû nejde. V tomto okamÏiku Tim
pﬁipravovat Carmen. KdyÏ jsem se jednoho dne
Rice jako autor textu uãinil v˘znamn˘ tah. Na
probudil a díval jsem se do deníãku, zjistil jsem,
konci muzikálu se z Chce stane Che Guevara
Ïe se mi zdálo o celé v˘pravû a mám Carmen
sám. Nyní je potﬁeba udûlat dÛleÏit˘ krok, je ãas
vlastnû vymy‰lenou.
na revoluci. To uÏ se ale odehrává jen v hlavách
Vím, Ïe máte ãeské koﬁeny. Zavzpomínejte,
divákÛ. Weber tuto my‰lenku podpoﬁil nádhernou
prosím, na svÛj pÛvod?
hudbou podobnû jako v muzikálu Jesus Christ
MÛj otec se narodil v Praze a moje matka byla
Superstar. V Nûmecku jsem vystupoval ve znáz Vídnû. Jako dûti jsme mluvili dvûma jazyky. Po
mém muzikálu Fantom opery, uvûdomil jsem si
válce v‰ak otec byl pryã a my doma hovoﬁili uÏ
pﬁi tom jednu vûc. KdyÏ znáte jednu melodii, znápouze nûmecky. Rozhodnû nejsem Nûmcem,
te prakticky v‰echny. To ale u Evity neplatí. Ta je
i kdyÏ tak mluvím. Cítím se jako âech s nûmechudebnû mnohem bohat‰í dílo. A jsou v ní také úk˘m pasem.
Ïasné strhující tance.
A nechtûl jste se tedy nûkdy podruhé ãe‰tinu
Kontrolovali vám nûkdy majitelé práv muzikádouãit?
lov˘ inscenaãní v˘sledek?
Jde mi to docela dobﬁe, ale nerad mluvím ãesky
Pﬁed nûkolika mûsíci jsem v Nûmecku inscenoval
na veﬁejnosti. Tﬁeba moje ãe‰tina na vedení celé
WeberÛv muzikál Song And Dance. Z Ameriky se
tiskové konference nestaãí.
ptali v divadle, kdo to reÏijnû dûlá. Intendant
Vystudoval jste psychologii a následnû herecoznámil, Ïe jsem to já. Ameriãané dovolili, abych
tví a reÏii v rámci semináﬁe reÏiséra Maxe
mohl dûlat, co chci. A tak to bylo se v‰emi muziReinhardta. To je nezvyklé spojení..
kály, které jsem dûlal. Napﬁíklad v ·umaﬁi na stﬁeJde vlastnû o dÛsledek války. V‰ichni moji pﬁíbuz‰e je scéna, kdy si Tovje vypráví s vlastní Ïenou
ní pracovali nûjak˘m zpÛsobem u divadla.
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Nejslavnûj‰í ãlen na‰eho rodinného klanu byl
zﬁejmû Erich von Stroheim - znám˘ hollywoodsk˘
herec. Po válce ale bylo v‰e problematické. Moje
maminka si pﬁála, abych studoval nûco praktického. Dal jsem se na psychologii, protoÏe mû to zajímalo. A nebylo to vÛbec marné pro práci, kterou
dûlám nyní...
Postavme ty dva obory proti sobû. Co mají
spoleãného svût du‰e a svût divadla?
V divadle je velmi uÏiteãné, kdyÏ jste schopn˘ nûjak˘ text psychologicky rozklíãovat. ReÏisér je taková figura od v‰eho nûco. Musíte fungovat jako
vychovatel ve ‰kolce, psychoterapeut a také jako
krotitel lvÛ. Herci jsou speciální skupinou lidí a pokud máte znalosti psychologie, moc se to hodí. Já
ale nemûl moÏnost psychologii nikdy v praxi uplatnit. ·el jsem potom hned na hudební vysokou
‰kolu. A psychologie je obor, kter˘ se ale opravdu
bleskurychle vyvíjí. Nûkolik rokÛ jej nedûláte
a stojíte mimo.
Pojìme na pÛdu divadla. Vy jste herec. Kolik
rolí jste tﬁeba odehrál?
Stále hraji. Tﬁeba na podzim mne ãeká ve
Stuttgartu velká role Filipa II. ve slavném
Schillerovû dramatu Don Carlos. VÏdycky jsem
reÏíroval i hrál zároveÀ.
Nejdﬁíve jsem se vûnoval ãinohernímu divadlu.
Nechci pﬁehánût, ale dûlal jsem pﬁes sto ãinoherních titulÛ. Ostatnû brzy mi bude osma‰edesát,
takÏe se to naskládalo. Na kontû mám pouze patnáct muzikálÛ, tﬁi operety Netop˘ra, Veselou vdovu a U Bílého koníãka. A navrch asi dvanáct oper.
MÛj základ je opravdu ãinohra.
To je docela zajímavé. Ale herci, kdyÏ zaãnou
reÏírovat, vût‰inou se na jevi‰tû uÏ nevracejí....
To je pravda. Já ale opravdu vÏdy trval na obou
tûchto polohách. KdyÏ hraji, uÏ nejsem reÏisér.
A nehrozí tedy nebezpeãí, Ïe své reÏisérské
kolegy neposloucháte a reÏírujete na jevi‰ti
i sám sebe?
Já jsem velmi poslu‰n˘ herec. VÏdy se snaÏím
naplno vyhovût reÏisérovi. Mám jedinou podmínku. Musím jen chápat, co po mnû chce.

A v ãem je va‰e herecko-reÏijní symbióza v˘hodná?
KdyÏ hraji, mám stejné problémy jako kaÏd˘ jin˘
herec. KdyÏ jako reÏisér nûco pﬁedehrajete, vÏdy
to souhlasí, protoÏe je to mal˘ kousíãek. Ale kdyÏ
hrajete cel˘ kus, pot˘káte se s problémy jako ostatní hrající.
Setkal jste se s ãesk˘m dramatick˘m repertoárem?
V Nûmecku jsem byl prvním divadelníkem, kter˘
je‰tû pﬁed PraÏsk˘m jarem uvádûl hry Pavla
Kohouta a Václava Havla.
A jako poloviãního âecha se vás musím zeptat, co máte z ãeské literatury a divadla nejradûji?
Není pﬁece nic lep‰ího neÏ ·vejk. To je opravdu
moje velmi oblíbená kniha. V souãasné dobû se
v Nûmecku neuvádûjí Ïádné souãasné ãeské hry.
Tﬁeba Odcházení Václava Havla nebylo je‰tû pﬁeloÏeno.
V Brnû jste se uvedl jako reÏisér v˘hradnû hudebních titulÛ: dvû operety a muzikál. Nechtûl
jste tady dûlat ãinohru?
¤editel Mo‰a ode mne v Nûmecku vidûl nûjaké
muzikály a poÏádal mû, abych stejn˘ Ïánr dûlal
také v Brnû. Myslím, Ïe umím velmi dobﬁe italsky.
V Neapoli jsem jednou inscenoval operu, ale nikdy bych se tam neodváÏil inscenovat ãinohru.
âlovûk musí b˘t schopen jazyk velmi dobﬁe vnímat a sly‰et, aby mohl dûlat ãinohru. V Nûmecku
jedna Francouzka inscenovala od Goetha Ifigenii.
A ono to nefungovalo. Za dvacet let, aÏ se nauãím
ãe‰tinu, tak to bude jiná. (smích)
A kdyÏ vás proklepnu nejen jako divadelníka,
jaké koníãky mi budete jmenovat?
Mám velice rád hudbu. MÛj otec byl koncertní
mistr. Já jsem v pûti letech zaãal hrát na housle
a zÛstalo mi to dodnes. Také moc rád hraju tenis.
Hodnû ãtu a k smrti rád piju ãervené víno.
Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil
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Recenze pro âesk˘ rozhlas Vltava - Alain Boublil
a Claude-Michel Schönberg: Les Misérables.
Bídníci. Mûstské divadlo v Brnû, Hudební scéna,
premiéra 13. a 14. února 2009
Pﬁedhlá‰ení: Mûstské divadlo v Brnû nasadilo na
své Hudební scénû skuteãnou lahÛdku - nejhranûj‰í muzikál v‰ech dob Les Misérables. Aãkoliv
premiéry probûhly teprve v polovinû února, jiÏ
nyní je vyprodáno do konce bﬁezna. Nároãného
kusu se ujal poãetn˘ inscenaãní t˘m v ãele
s principálem Stanislavem Mo‰ou. Brnûnskou
premiéru BídníkÛ nav‰tívil a následující recenzi
pﬁipravil David Kroãa.
Bylo jen otázkou ãasu, kdy se ambiciózní soubor
Mûstského divadla v Brnû do BídníkÛ pustí.
Vzhledem k tomu, Ïe práva pro jeden stát dává britská produkce zásadnû jen jednomu divadlu, prodlouÏila brnûnské ãekání také druhá praÏská inscenace
muzikálu z roku 2003. Myslím, Ïe toto ãekání se vy-

urãitû zaslouÏí pochvalu, neboÈ jeho ãlenové vytváﬁejí celou ﬁadu drobn˘ch postav a v muzikálu, kde se
zpívá od zaãátku aÏ po finále, pﬁíli‰ prostoru pro vydechnutí nemají.
Brnûnská verze BídníkÛ nese dobré jméno uznávaného díla se vztyãenou hlavou. Po titulech Jesus
Christ Superstar, Oliver! a Fame se Mûstské divadlo
Brno doãkalo dal‰ího muzikálu svûtového formátu.
Je to dobrá vizitka pro divadlo, ale hlavnû skvûlá
zpráva pro jeho publikum.
David Kroãa
FARIZEJSTVÍ JE SYSTÉM, A MY V NùM ÎIJEME
Farmáﬁské sídlo v deltû Mississippi, umírající
Otec (Junák).
O jeho dûdictví se pere rodina: manÏelka
(Gazdíková), dva synové (Hejlík, Boﬁeck˘) a snachy
(Brie‰Èanská, Vitázková), ale i dÛstojn˘ pán Tooker
(Karel Mi‰urec). Vítûzí, kdo jako koãka v nebezpeãí
vydrÏí nejdéle ãíhat na sluncem rozpálené
plechové stﬁe‰e. Jeden z moc dobr˘ch obrazÛ v titulu Wiliamsovy hry.
Drama, které se jinde hraje pÛl tﬁetí hodiny, vypreparoval âernín na hodinu a ãtyﬁicet
minut s úãinnou dramaturgickou spoluprací
Viktora Kudûlky, kter˘ koncem února oslavil
osmdesátiny...
Je‰tû jeden ‰perk zdobí âernínovy reÏie: práce
s herci. Umí jejich v˘kony vybiãovat do strhujícího
tempa a exprese. PﬁibliÏuje tak ãeské herectví anglickému nebo ruskému.
Nic neulehãuje. Klíãov˘ monolog Otce a Bricka
absolvují Junák s Hejlíkem na houpacích kﬁeslech.
na t˘chÏ rekvizitách, které jsou dominantou scény
Jana Du‰ka, se odehraje závûreãná exponovaná rodinná rozprava...
O velkém a mnohapólovém herectví koneãnû
BrÀáky pﬁesvûdãí Brie‰Èanská v roli Margarety, oné
ãíhající koãky zápasící spí‰ o narovnání vztahu
s Brickem (Hejlík) neÏ o dûdictví. Bravurnû zemit˘m,
pro slovo a pﬁehlíÏivou hrubost nikdy daleko nechodícím Otcem je vûãn˘ Junák.
Mistrovsk˘m âernínov˘m tahem je pozvání Jany
Gazdíkové do svûtel ramp a její pﬁesné obsazení do
role nesnesitelné Matky. V jejích stopách, a s hysterií navíc, kráãí snacha Mae (Vitázková) a syn Gooper
(Boﬁeck˘), zástupci rodinného farizejství, o nûmÏ
Wiliamsovo drama je. Na trojici doplÀuje nejplastiãtûj‰í postavy (Margareta, Otec) pojetím Bricka Luká‰
Hejlík...
Jiﬁí P. KﬁíÏ, Právo, 3. bﬁezna 2009

NAPSALI O NÁS
platilo, neboÈ t˘m Stanislava Mo‰i k BídníkÛm pﬁirozenû dozrál. Na rozdíl od praÏsk˘ch produkcí navíc
dostal moÏnost vytvoﬁit si vlastní aranÏmá i scénografii, coÏ je pﬁíleÏitost, která se nepromarÀuje.
ReÏisér Stanislav Mo‰a provedl nûkolik odváÏn˘ch ‰krtÛ v partituﬁe, takÏe od prologu z prostﬁedí
trestanecké kolonie aÏ po Valjeanovo umírání inscenace trvá asi tﬁi hodiny. PÛvodní dﬁevûnou dekoraci
lond˘nské inscenace nahrazuje v Brnû zcela nová
scéna Christopha Weyerse. Tento uznávan˘ nûmeck˘ scénograf navrhl takﬁka filmové, realisticky vyhlíÏející kulisy doplnûné zadní projekcí a efektním oplá‰tûním portálÛ. Pastvu pro oãi pak podpoﬁila také
v˘tvarnice Andrea Kuãerová, která oblékla aktéry do
více neÏ pûti set dobov˘ch kost˘mÛ.
Mo‰ovo aranÏmá není moÏná tak dynamické,
jak by znalci lond˘nské verze ãekali. ReÏisér nechává ãasto zpívat sólisty na zcela prázdném jevi‰ti, stylizovan˘ pohyb nahrazuje spí‰e hereckou akcí a lyrické vyznûní songÛ doprovází civilností. Pûkné jsou
nûkteré detaily v práci s rekvizitou. Je to napﬁíklad okamÏik, kdy studentsk˘ vÛdce Enjolras vytvoﬁí francouzskou vlajku tím zpÛsobem, Ïe na drÏadlo od
ko‰tûte naváÏe svou modrou ko‰ili, ãerven˘ ubrus
a bílou spodniãku, kterou mu jedna z pﬁihlíÏejících dívek pohotovû zapÛjãí.
Obsazení muzikálu je velkorysé: v nûkter˘ch rolích se stﬁídají i ãtyﬁi herci. V hlavní úloze Jeana
Valjeana alternují Petr Gazdík a hostující Jan JeÏek,
kter˘ zpíval i v obou praÏsk˘ch inscenacích. Pﬁi první premiéﬁe, kterou jsem vidûl, dostal pﬁíleÏitost domácí Petr Gazdík. Jeho v˘kon byl vynikající po v‰ech
stránkách a pﬁirozenû gradoval v˘teãnou interpretací
emocionálnû vypjaté písnû „Otãená‰“, pﬁi níÏ se
Valjean modlí nad spícím Mariem.
Druh˘m vrcholn˘m v˘konem první premiéry pro
mne byla Eponina Hany Holi‰ové. Znamenitû zazpívaná figura, která navíc pﬁesnû vystihla jedno z klíãov˘ch témat muzikálÛ, totiÏ rozhodnutí ãlovûka obûtovat se pro Ïivot druh˘ch. Do kategorie precizních
interpretÛ se ov‰em zaﬁadil také Igor Ondﬁíãek jako
pﬁísn˘ Javert, Du‰an Vitázek v roli romanticky milujícího Maria a spolehlivû intonující Radka Coufalová
v postavû kﬁehké Cosetty. Pokud jde o ansámbl, ten
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RECENZE
Zrcadlo + Snûhurka. Co mají spoleãného?
Správnû, patﬁí do pohádky bratﬁí GrimmÛ. Zrcadlo je
kouzelné a Snûhurka je krásná. Kdo z dûtí i dospûl˘ch by odolal? Právû na této pﬁedstavû postavili svÛj
„rodinn˘“ muzikál ãlenové souboru Mûstského divadla Brno – Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr
·tûpán. Stano Slovák se ujal i reÏie. Humorn˘ a vtipn˘ Jan ·otkovsk˘ osvûtlil na tiskovce tvÛrãí proces
na pﬁípravû libreta, probíhající hlavnû v noci. Není divu, vÏdyÈ Slovák i ·tûpán kaÏd˘ veãer hrají. Je to
muzikál, tedy oãekáváme písnû a hudbu. Tu dodal
Karel Cón jako vÏdy profesionálnû z mnoha ÏánrÛ.
Tﬁeba odchody trpaslíkÛ za prací do dolÛ doprovází
samba, která v pﬁedních ﬁadách zvedla dûti ze sedadel a prostû si v uliãce zatancovaly. Pﬁíbûh pohádky
je tradiãnû znám˘, netradiãní v muzikálu je postava
zlé královny – alternuje Jan Apolenáﬁ a Milan

Nûmec. Proã muÏi? Macecha musí b˘t tak stra‰nû
zlá, Ïe Ïena tak zlá snad ani b˘t nemÛÏe. Komiãnost
krásného Apolenáﬁe je záÏitek pro dospûlé, dûti se
krãí hrÛzou.
Problém pﬁedstavovali trpaslíci. Buì vybrat dûti,
nebo sedm nejmen‰ích ãlenÛ souboru, ãi hrát na horizontu. Autoﬁi to prostû obrátili. Trpaslíci byli pÛvodnû malincí slouÏící na královské zahradû, a protoÏe
na královnu leccos vûdûli, zaãarovala je na velké. Îijí v hlubokém lese, mají své problémy s mal˘mi post˘lkami, jídlem a úklidem. Snûhurka je jejich spása.
JenÏe tﬁikrát zlé mace‰e neodolá, takÏe nakonec leÏí v krásné sklenûné rakvi a pozdû do‰l˘ princ
(Robert Jícha) jí krásnû zpívá. V‰ichni trpaslíci ho
musí usilovnû pﬁemlouvat, aby Snûhurku políbil
a pak...
Scéna Jaroslava Milfajta vychází z dﬁevûné dûtské stavebnice, krásnû barevné a pﬁi nasvícení pohádkovû pÛsobící. Kost˘my Andrey Kuãerové odpovídají lehce empíru 19. století.
Vûﬁte, Ïe si se sv˘mi dûtmi uÏijete. Mladému
tvÛrãímu t˘mu pﬁejeme více takov˘ch nápadÛ.
NadûÏda Parmová,
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, 20. 1. 2009
BEATLES PRO V·ECHNY,
V·ECHNO ZA BEATLES!
Jako pﬁíjemná smûska minuv‰í reality a intimních záÏitkÛ se jeví nejnovûj‰í dramatizace historicko-dobrudruÏného románu vûhlasného Alexandra
Dumase otce rukou nápadité reÏisérky Hany
Bure‰ové. Notoricky znám˘ pﬁíbûh o cti a horké krvi,
slávû a noblesních intrikách pﬁevyprávûl inscenaãní
t˘m v nádherném pﬁekladu RÛÏeny a Jaromíra
Pochov˘ch. Za v‰ech okolností je tﬁeba chránit královnu a její ãest; ostatnû, mu‰ket˘ﬁi slouÏí jak královnû, tak králi, a je-li bezbranná ohroÏena vychytral˘m
kardinálem s pochybnou a mlhavou minulostí, je tﬁeba rozhodnû zakroãit; to pﬁeci kaÏd˘ zná.
Co kdyÏ je ale d’Artagnan jen malá holka, de
Tréville se namísto jeho chvály stará o to, aby mu‰ket˘ﬁi pﬁi‰li vãas k veãeﬁi, a kaÏd˘ souboj pﬁekazí
gardistka Smetáková, lajíc ‰ermíﬁÛm do parchantÛ?
Skr˘vají se skuteãnû za ‰krabo‰kami nasazen˘mi
star˘m Dumasem úchvatné tváﬁe Johna, Paula,
Ringa a George? Nesmíme se nechat zmást malou
holkou/d’Artagnanem. Du‰e dospûlého se od té dûtské v niãem neli‰í, obû se upínají k podobn˘m ideálÛm a dûsí stejn˘ch hrÛz. Jestli se kardinálovi postaví statn˘ Gaskonûc, nebo malá holka s obyãejn˘mi
sny vlastnû ve v˘sledku velk˘ v˘znam nemá. Odpor
„kardinálÛm“ konce 60. let zaslouÏí stejného obdivu,
jako hrdinné kousky bezelstn˘ch ‰ermíﬁÛ v labyrintu
dvorních intrik. âeské prostﬁedí období normalizace,
do kterého inscenaãní t˘m látku zasadil, nabízí svou
podstatou klasickému ztvárnûní pﬁekvapivou alternativu. Jeho práce se ve v˘sledku skuteãnû nem˘lí; dokáÏe ãist˘m divadelním jazykem a skromn˘mi prostﬁedky dosáhnout pﬁekvapiv˘ch v˘sledkÛ, coÏ
v Mûstském divadle skuteãnû zvykem neb˘vá. Jeho
rafinovaná práce s dekorací se nechává sly‰et pﬁíkladnû v momentû, kdy se Konstanze Bonacieux
(Eva Jedliãková) skr˘vá spolu s d’Artagnanem
(Michal Isteník) za závûs pﬁehozen˘ dﬁíve pavlaãovou tetkou pﬁes zábradlí. Podobnû jemn˘ch a vpravdû pﬁíjemn˘ch detailÛ se ve hﬁe objevovalo nûkolik.
Zdaleka se nejedná o historizující scénu, její povaha je ve vertikálním ãlenûní neutrální. Zpoãátku
pÛsobí trochu pﬁekvapivû, jistû ale ne nevhodnû pﬁítomnost postav historick˘ch kost˘mÛ v dÏungli poãí-

nající normalizace. Toto stﬁídání je zkraje ponûkud
matoucí; jakmile se linie pﬁíbûhu ustálí, divák se zorientuje.
Po celé pﬁedstavení jsou zmûny scény provádûny za blackoutu, provázen˘m vÏdy nezamûniteln˘m
spláchnutím, pouze v˘mûnou rekvizit. Pavlaãov˘
dÛm je dûji‰tûm jak romantického dobrodruÏství povahovû rozdíln˘ch pﬁátel, tak druhé linie pﬁíbûhu, která je reminiscencí na autorãino dûtství. Troje dveﬁe
se v patﬁe pavlaãe netrhnou; jsou vchody do bytÛ nájemníkÛ, jindy pokojÛ hostí v zájezdním hostinci
Francie 17. století. DvÛr je doplnûn nezbytn˘mi proprietami v podobû popelnic, prádla ãi starého kola.
Veãer je naznaãen modr˘m osvûtlením; pﬁiãemÏ
je namístû podotknout, Ïe je to témûﬁ jediné dramatické vyuÏití osvûtlení. Rekvizity, evokující pavlaãov˘
dvÛr, jsou uÏity hrdiny hlavního sujetu pouze jedinkrát
(samo sebou padnou do rukou také popeláﬁÛm) a to
v pﬁípadû, kdy se d’Artagnan skr˘vá pﬁed vévodkyní
za popelnice. ·lo o zvlá‰tní prolnutí svûtÛ; jako by
d’Artagnan vyuÏil k úniku jin˘ pﬁíbûh. Podobnou metaforou byl nástup popeláﬁÛ s odhalením vévodãina tajemství; odpad jako odpad, ven musí stejnou branou.
Slunce, které kdysi vlilo pﬁíjemnou nervozitu do
Ïil gaskoÀskému chlapci, zﬁejmû nechalo padnout
své paprsky i do kraje Michala Isteníka. Aã jeho doménou nebyly vypjaté scény plné vzteku a vzru‰eného kﬁiku, coÏ mohla mít na svûdomí spí‰e momentální a pﬁechodná nezpÛsobilost, sv˘mi pohybov˘mi
v˘stupy propÛjãil venkovanu jiskrnou Ïivotnost. V jisté scénû pﬁipomínají jeho pohyby notoricky známé
cviky spartakiádníkÛ, jeho pohybov˘ talent s provokující bezprostﬁedností dûcka zajásá ve scénách
s koÀmi, kteﬁí v cestû mu‰ket˘rÛ do Lond˘na nemohli
chybût; av‰ak na scénû by se ponûkud tísnili, a tak
byli se v‰í váÏností úspû‰nû „hráni“.
Planchet (Jan Mazák) je trochu mutujícím vychytral˘m sluhou a sv˘m jednáním i vizáÏí pﬁipomíná
spí‰e klasického vûrného sluhu Igora (napﬁíklad doktor Finkelstein v Burtonov˘ch Ukraden˘ch vánocích
disponoval sluhou toho jména, pro jiné pﬁíklady bychom nemuseli daleko; namátkou napﬁíklad Rychl˘
prachy Terryho Pratcheta nebo Garfield Jima
Davise). Planchet je úlisn˘ a pﬁiskﬁípnut˘ prospûcháﬁ,
jehoÏ osobní obzor je znaãnû omezen na uspokojování základních lidsk˘ch potﬁeb.
Smutn˘ hrdina zlomeného srdce a neuhasitelné
Ïíznû Athos (Igor Ondﬁíãek) odkr˘vá psyché ranûného láskou a smutnû bezstarostného. Melancholicky
zaznívající carpe diem z jeho projevu mizí pouze v jedineãn˘ch pﬁípadech; jedním z nich bylo napﬁíklad
zji‰tûní pravé totoÏnosti Milady de Winter.
Bodr˘ chvástal Porthos (Petr ·tûpán) pﬁipomíná
Obelixe Gérarda Depardieu, svûtl˘mi momenty ale
probleskuje jeho ãirej‰í inteligence a li‰áck˘ rozum.
Klidná hora masa a tuku, která se nenechá niãím vyvést z míry a pro kus dobrého jídla je schopna nasadit krk; takov˘ je Porthos, Porthos rozvahy a kuﬁat.
Jeho druh v dobrodruÏství, diskrétní Aramis (jaroslav Matûjka), jehoÏ lásky, rány a trhliny skr˘vají se
za náboÏensk˘m entuziasmem, melancholick˘
Aramis, jehoÏ temperament musí se cítit znaãnû ubit
pod tíhou klerického hávu, vná‰í do dûje trochu toho
filozofování, z nûhoÏ ve v˘sledcích a závûrech probleskují zásvity lidovosti, a my poznáváme ﬁeãi nad
pÛllitrem...
Kouzeln˘ idol d’Artagnanov˘ch snÛ, rozkvétající
poupû v hnilobné zahradû pﬁihlouplého druha v instiPokraãování na stranû 30
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NOC KEJKLÍ¤Ò
09 – 16. 5. 2009
3. roãník otevﬁené festivalové pouliãní akce v‰ech brnûnsk˘ch divadel a ﬁady hostÛ
od 14 hod. aÏ do pÛlnoci na Zelném trhu a v okolí (ve‰keré prostory Divadla Husa na provázku, Denisovy sady, Stará radnice, atd.)
Pouliãní divadla, muzikanti, kejklíﬁi, metaãi ohnû a Ïongléﬁi z celé âeské republiky více neÏ 50 divadelních akcí - Bílé divadlo, Buchty a loutky, Cirkus Legrando, Divadlo Bufet, Divadlo Facka,
Divadlo Lí‰eÀ, Komedianti na Káﬁe, SluÏebníci Lorda Alfréda, Teatr Rajdo, Tich˘ jelen, Vosto5
a dal‰í.

T¯DEN KEJKLÍ¤Ò
15. 5. – 22. 5. 2009
Reprezentativní pﬁehlídka brnûnsk˘ch divadel
Pátek 15. 5. 19:00 RÛÏe pro Markétu (NDB – Divadlo Reduta);
Sobota 16. 5. 19:00 Námûstíãko (NDB – Mahenovo divadlo), 18:00 La Traviata (NDB Janáãkovo divadlo), 19:00 Rukopis královédvorsk˘ (Divadlo Husa na provázku), 19:30
Alchymista (Divadlo U stolu), 19:30 Bídníci (Mûstské divadlo Brno);
Nedûle 17. 5. 14:00 - 18:00 Den bez hranic - Hraje, kdo mÛÏe (Centrum experimentálního divadla), 17:00 Mlsn˘ drak a âarymÛra (Divadlo Radost), 17:00 Komediograf (HaDivadlo), 19:00
Bambini di Praga (Národní divadlo moravskoslezské v Mahenovû divadle), 19:30 Brouk v hlavû
(Mûstské divadlo Brno);
Pondûlí 18. 5. 16:00 Shakespyré (Divadlo Husa na provázku), 18:00 Slovenskoãeské tango
(Divadlo Radost), 19:00 SluÏky (NDB – Divadlo Reduta), 19:30 Legenda o Velkém inkvizitorovi
(Divadlo U stolu), 20:00 Extase (HaDivadlo);
Úter˘ 19. 5. 10:15 Romeo a Julie aneb Mûsto hﬁíchu (Divadlo Polárka), 18:00 Charleyova teta
(Mûstské divadlo Brno), 19:00 Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ (NDB - Mahenovo divadlo), 19:00
Macbeth (NDB – Janáãkovo divadlo), 19:30 Portugálie (Divadelní fakulta JAMU - studio Marta),
20:30 Smím prosit Lady? Macbeth. (Divadlo Husa na provázku), 21:30 Îralok (HaDivadlo);
Stﬁeda 20. 5. 9:30 Mauglí (Divadlo Polárka), 18:00 Doma u HitlerÛ aneb Historky z Hitlerovic kuchynû (HaDivadlo), 19:00 Jak to dûlají andûlé aneb Stvoﬁení svûta (Divadlo Radost), 20:00
Hamlet (Divadlo Husa na provázku), 22:00 Matylda a Emílie (HaDivadlo);
âtvrtek 21. 5. 10:30 O pejskovi a koãiãce (Divadlo Radost), 18:00 V poli mnoho bylin stojí
(Kytice) - DERNIÉRA (Divadlo U stolu), 19:30 Souborné dilo Williama Shakespeara ve 120 minutách (Divadlo v Dlouhé v Mûstském divadle Brno), 20:00 Smrt Huberta Perny (HaDivadlo).
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí v brnûnsk˘ch divadlech 16. a 17. 5. 2009
SLAVNOST MASEK 22. 5. 2009
Námûstí Svobody od 18.30 hodin
Hudba – Tanec – Rej masek – Radost do noci
Námûstí Svobody od 18.30 hodin
PrÛvody masek od 18.45 hod.- DIFA JAMU vy‰le prÛvod
UfonÛ, Divadlo Husa na provázku Postavy ze sna Sylvy
Hanákové, Loutkové divadlo Radost Pochod radostn˘ch hlavounÛ, Divadlo Polárka Perpetuum mobile, Hadivadlo
Obludárium, Mûstské divadlo Brno prÛvody Tramvaj do stanice ou-ha a Dûsivá rána pod ·pilberkem, Národní divadlo Brno
vy‰le prÛvody: od Mahenova divadla Triumf zmaru, od
Janáãkova divadla Opera pod maskou a od Divadla Reduty Mozart Family.
Ve 20.00 hod. na Námûstí Svobody vyhlá‰ení a korunovace Krále Slavnosti, cca ve 21.45 hod.
zjevení draka (brnûnského), ve 22.30 hod. v Denisov˘ch sadech pod Petrovem OhÀostrojné
prelude STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS.
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tuci manÏelství (Zdenûk Bure‰), Konstanze
Bonacieux (Eva Jedliãková) zÛstává rozko‰nou a nebohou postavou pﬁíbûhu. Dojemná naivita, která její
mladé srdce vÏene pﬁímo do smyãky pﬁipraveného
kata je v nervózním kontrastu s chladnokrevností
a vypoãítavostí mladé Milady de Winter (Pavla
Vitázková). âi snad Charloty Backsonová, Anny de
Bueil, hrabûnky de la Fére, milady Clarickové?
V‰echny jsou bezesporu charakternû pokﬁiven˘mi
divami, pﬁipomínajícími Sueovy romány (zﬁejmû jim
také trochu poplatné jsou), procházejí v rukou Pavly
Vitázkové sloÏitou cestou plnou emocí. Skﬁet, kter˘
se v ní skr˘vá a kﬁiãí v agónii pﬁed popravou, která
má jedním tnutím ukonãit problémy mnoh˘ch, dovede se umnû maskovat ‰krabo‰kou úsmûvu a dívãí
„roztomilostí“. Jako úplnû jin˘ druh lilie jeví se paní
Drahorádová (Irena Konvalinová); nepopsan˘ list
bezelstnosti doplnûn˘ pﬁíjemn˘m civilním herectvím,
aã ve sluÏbách perzifláÏe prostﬁedí 70. let. Vévoda
z Buckinghamu (Du‰an Vitázek) se svou podivnou
„vlichocovací“ schopností a nesebevûdom˘mi gesty
jako by místy vypadával z rámu hrdého ‰lechtice.
Viktor Skála osciloval mezi Králem, Katem z Lille
a Tatínkem; v kaÏdé roli si byl ale jist˘ sám sebou.
Dûj uvádí na pravou míru hlas (Ladislav
Lakom˘), pﬁipomínající chvílemi zmûnu Ïánru z dobrodruÏného dramatu v dokumentární poﬁad o historii jedné západní Evropy.
Historizující kost˘my Samihy Maleh se barevnou
vyváÏeností kompozicí a harmonickou kompozicí dají pﬁirovnat k benátské malíﬁské ‰kole Veronesa ãi
Crivelliho. Pﬁedev‰ím králÛv a královnin kost˘m vykazují známky minuciózní zvládnutí ﬁemesla.
Svéráznou kapitolou pﬁedstavení je hudba. Spolu se
skladbami Beatles zazní i Marseillaisa, která se sv˘m
zasazením do pﬁíbûhu 17. století na první „poslech“
jaksi nehodí. La Marseillaise sloÏil roku 1792 Ïenijní
dÛstojník Rouget de l’Isle a 14. ãervence 1795 byla
prohlá‰ena francouzskou národní hymnou, a s pﬁestávkami ve tﬁetím císaﬁství a za vichystické vlády je
jí dodnes. Vzhledem ke kontextu XXX. scény, ve které mu‰ket˘ﬁi udrÏeli ba‰tu sv. Gervaise u La Rochele
je v‰ak její volba nenásiln˘m podtrÏením situace. Na
podobném principu vzácnû fungovaly skladby
Beatles; La Marseillaise má ale zcela jiné tendence
neÏ skladby „BroukÛ“. Její uÏití v situaci, která vypovídá o síle, vedoucí k vítûzství, inklinuje právû k jeho
automatické pﬁedstavû. Skladby Beatles doplÀují
a podmalovávají, La Marseillaise nese jasnou informaci, je hymnou svobody. Její role je tedy v inscenaci odli‰ná. âeská parafráze „BroukÛ“ upozorÀuje diváka jiÏ zpoãátku, Ïe bude svûdkem ãehosi netradiãního. Hudební linie zdála se mistrnû vyváÏená; do
kaÏdé scény se skladba hodila (nejzﬁetelnûji ve scénû doprovázené skladbou Come Together) skalní fanou‰ci ostrovní ãtyﬁky museli b˘t bez sebe.
Alexandre Dumas, jehoÏ ostatky byly v nedávné
dobû pﬁeneseny do paﬁíÏského Pantheonu, tento
jemn˘ mystifikátor, autor vlastní aureoly, mohl by b˘t
po právu hrd˘ na brnûnské pﬁepracování svého
(a Maquetova) díla. Pou‰tí v nûm do neznám˘ch krajin jedin˘m souslovím „God Damned!“ vyzbrojeného
GaskoÀce, vydává své hrdiny nebezpeãí soubojÛ,
ale i lenosti (které se s radostí zhostí PorthosKrkoviãka), nechává vítûzit poraÏené a prohrát vítûze. Groteskní komika, plynule pﬁecházející v komiku
situaãnû vkusn˘ch rozmûrÛ, mÛÏe b˘t díky kvalitnímu
pﬁekladu ocenûna v plném rozsahu.
Divadlo vá‰ní a prudk˘ch zvratÛ jednodu‰e mu-
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selo diváka vytrhnout z hypnózy v‰edních dní.
Mal˘ d’Artagnan, mu‰ket˘r v sukni, opou‰tí svût
dûtství, ale nikoliv zemû fantazie a vzdoru. Jeho druzi v boji jej sice zbabûle opustili („Beatles se rozpadli!“), on v‰ak zÛstává se stejnou chutí do Ïivota, s jakou o nûj, s nimi po boku, dﬁíve bojoval.
Rozrazil Online, 1. 2. 2009, Tomá‰ Kubart
VESEL¯ VEâER TROJKRÁªOV¯
NasadiÈ do repertoáru jednu z najlep‰ích komédií Williama Shakespeara, je pre divadlo s kvalitn˘m
hereck˘m zázemím skoro vÏdy „tutovka“. Nie vÏdy
sa v‰ak dokáÏu divadelníci popasovaÈ s klasick˘m
textom. Nikomu sa uÏ nechce (moÏno na vlastnú
‰kodu) pohraÈ sa s klasikou „klasicky“. Teda v realistickej dekorácii, v realistick˘ch kost˘moch (v na‰om
prípadû antika), deklamovaÈ texty blankversu. TakÏe
ão inscenácia, to pokus o nejak˘ nov‰í ãi novátorsk˘
pohºad.
V Brne bola táto klasika inscenována podºa prekladu Jiﬁího Joska v reÏijnej úprave Romana Poláka.
(Mimochodom, keì som sa chcel do vyhºadávaãa
Google pozrieÈ na posledné Polákove inscenácie,
na‰iel som tam stovku stránok o hokejistovi NHL
pôvodom z Ostravy, desiatky stránok o moravskej vinárskej firme Polák s.r.o., ale reÏisér Polák sa ukr˘val iba pod niekoºk˘mi star˘mi informáciami aÏ kdesi
veºmi vzadu. Ktovie preão...). VráÈme sa v‰ak k inscenácii.
Celkové pojatie komédie malo ãosi spoloãné, alebo aspoÀ blízke s my‰lienkami New Age. AspoÀ
optimistická aÏ groteskná hudba tam smerovala a v˘razov˘ tanec, ãi presnej‰ie pohybová klauniáda v mizanscénach tieÏ. A pokiaº chápeme New Age ako
hnutie blízke postmodernému nazeraniu na svet
(v‰etko ão existuje je navzájom spriaznené, aj my
sme organickou ãasÈou celku a nemôÏeme sa na svet
pozeraÈ zvonka), tak potom módnosÈ, nemódnosÈ,
odvaÏujem sa nazvaÈ túto inscenáciu postmodernou.
V mnoh˘ch situáciách mi javisko pripomínalo
Jungovské „Ja“ ponorené do akéhosi nadosobného
vedomia a myslenia. UÏ to prerozprávanie m˘tického
príbehu, osudovosÈ videná z tej vesel‰ej perspektívy,
vá‰eÀ a túÏba, pluralita pohºadov aj komická nadsázka, to v‰etko skutoãne vná‰a do alÏbetínskej komédie
postmoderné postupy. Myslím si v‰ak, Ïe by sa to
Shakespearovi páãilo. Bol milovníkom vtipnej skratky,
a ta vykukuje z inscenácie za kaÏd˘m rohom.
Musím sa e‰te zmieniÈ o ‰Èastnom inscenaãnom
nápade - ãleniÈ javisko vertikálne (scéna Pavel
Borák). Na javisku bolo v pozadí v „kukátkovom“
priestore filmové pozadie (vlny mora), v popredí sa
zvaÏovali aÏ k portálu umne z dreva vyrobené pieskové duny, po ktor˘ch sa nádherne v drobn˘ch pauzách premávali dvaja ‰ikovní skateboardisti.
(Postmodern˘ prvok ako vy‰it˘.) Hralo sa hore, tam
pri tom filmovom plátne, pri rozvlnenom mori, hralo
sa smerom dolu k portálu, kde sa dalo najpohodlnej‰ie dostaÈ zo‰myknutím sa po zadku, alebo vÏdy komick˘m zbehnutím, pri ktorom hrozil pád. (...a padalo sa úãelne a ãasto). Nevdojak som si spomenul na
dve celkom odli‰né inscenácie s horizontálnym ãlenením. Zacharovo Na skle maºované v Slovenskom
národnom divadle, kde sa Jáno‰ík-Doãolomansk˘
nádherne ‰m˘kal dolu napnut˘m plátnom z hornej
rampy do portálu, a potom ãosi úplne iného,
Rollandovu Hru o láske a smrti, ktorú v praÏskom
Komornom divadle kedysi uviedol Alfréd Radok. Tam
v horn˘ch ochozoch zúrila revolúcia a dole na javisku sa odohrávala dráma lásky. VÏdy ono „hore“

a „dole“ vytvára v inscenácii nov˘ rozmer napätia a je
úplne jedno ãi tragického alebo komického. Je to jednoducho vìaãn˘ prvok dramatiky a vlastne sa ãudujem, Ïe túto fintu pouÏívajú reÏiséri tak málo.
Roman Polák vyuÏil horizontálne ãlenenie mizanscény, precízne pracoval s v˘razov˘mi prvkami
rôznych klauniád, s bizarn˘mi aÏ snov˘mi v˘javmi
komparzu, v obsadení z bulletinu nazvan˘ch spolkom bláznov (zasa sa mi tisne do textu slovo - postmoderna), na druhej strane dal dostatok priestoru
skúsen˘m hercom, aby rozohrali svoje klauniády
(Havelka, Pardus a Junák ako Tobiá‰, ‰a‰o a kapitán
- trojica nádhern˘ch, aÏ falstafovsk˘ch postáv aleb
Viktor Skála ako rozorvan˘ Malvolio). Tie expresívne
postaviãky nutne zatienili Gazdíkom hraného Orsina,
alebo Vitázkovej Olíviu. Aj keì ich herectvo bolo dobré, nemajú takéto váÏne dramatické postavy v konkurencii „bohapustej srandy“ ‰ancu presadiÈ sa. Ta
hra je jednoducho taká. V‰etku pozornosÈ sústreìuje na komiku.
Spolok bláznov, rovnako ako dvaja chalani zo
súãasnosti, ktorí ukazovali na rozvlnenej scéne artistické umenie skateboardu, vytvárali skvelú kulisu
rozmarnej trojkráºovej komédii. Iba po dlhom potlesku, keì diváci odchádzali, som poãul otázku: Preão
veãer trojkráºov˘, keì tam boli iba dva sobá‰e?
Skutoãne. UÏ si nepamätám pôvodn˘ text, ale zo záveru sa akosi vytratil jeden sobá‰. Uskutoãnil sa totiÏ
o jeden obraz skôr, pred koncom (aj u Shakespeara).
Preto sa mi zdal ‰Èastnej‰í názov prekladateºa Alojsa
Bejblíka z roku 1978: Komedie masopustu ãili aÈ si to
kaÏd˘ prebere, ako chce.
Nech si to skutoãne kaÏd˘ vysvetlí ako chce, ale
pre mÀa bol ten veãer príjemn˘m postmodern˘m pobavením. (Termín nepouÏívam ãasto. Ono je dnes tej
- akoÏe postmoderny - okolo nás priveºa.)
Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 2. 2. 2009
KARNEVALOV¯ SHAKESPEARE
NA SKATEBOARDOVÉ RAMPù
Bez ohledu na ko‰até kulturnûhistorické souvislosti textu, opulentnû pﬁedestﬁené v opût sofistikovanû zevrubném programovém tisku, vy‰el R. Polák
z jednoduché liberální premisy, Ïe v bezbﬁehé bláznivinû je na jevi‰ti moÏné témûﬁ v‰e, a tudíÏ v pestrosti nápadÛ netﬁeba pro mnohé uplatnûné prostﬁedky hledat racionální zdÛvodnûní. Odsouval rovinu mimobûÏn˘ch romantick˘ch citÛ, reprezentovanou sebezhlíÏivû náladov˘m vévodou Orsinem (Petr
Gazdík), vá‰nivosti propadlou vznosnou Olivií (Pavla
Vitázková) i pﬁirozenû vystupující energickou Violou
a souãasnû dvojãetem Sebastianem (na první premiéﬁe (Hana Kováﬁíková), a naopak zv˘raznil momenty
prvoplánovû fra‰kovité. Krkolomná vlnitá ‰ikma se
svítilnami, pol‰táﬁi a promítacím plátnem na horizontu, po níÏ klop˘tají, ale také do omrzení nacviãenû
i neúmyslnû klouÏou a padají v‰ichni aktéﬁi a také ﬁádí dne‰ní skateboardisté, sice automaticky zaruãuje
akãní dynamiãnost, ale téÏ divákovu pozornost bezdûãnû odvádí od slovních hﬁíãek dÛmyslného ver‰ovaného i prozaického pﬁekladu k obavám o úrazové
riziko úãinkujících. ZdÛvodnitelná „karnevalovost“
(spí‰e jako stafáÏ neÏli nezbytná pﬁímá souãást dûje
prochází dlouh˘m tﬁíhodinov˘m veãerem chór maskovan˘ch bláznÛ, místy evokující felliniovsk˘ svût ãi
bizarní travesty show) nebo ménû ãiteln˘ renesanãní
a soudob˘ kost˘m „mix“ tvoﬁí pozadí kreací (nejumûﬁenûji vychází moudr˘ melancholick˘ klaun Feste
Erika Parduse a komorná Marie Ireny Konvalinové),
které jsou i zku‰en˘mi interprety (Jan Mazák, Viktor

Skála, Martin Havelka) hnány do podbízivû ka‰paﬁícího pﬁehrávání, kulminujícího ve v˘stupech dvojice
slouÏících a stráÏníkÛ.
Veãer tﬁíkrálov˘ v MdB má zkrátka pﬁevaÏující
podobu jevi‰tního „odvazu“ - ostatnû ne náhodou byl
nasazen právû na Silvestra.
Vít Závodsk˘, Kam - pﬁíloha ã. 2, únor 2009
ZTROSKOTÁNÍ BLÁZNÒ
VE VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
V pﬁíhodn˘ pﬁedvánoãní ãas zaﬁadilo umûlecké
vedení Mûstského divadla Brno na repertoár
ShakespearÛv Veãer tﬁíkrálov˘. ReÏisér Roman
Polák obohatil masopustní komedii, v níÏ se mÛÏe odehrát cokoli jen chcete, karnevalov˘mi maskami
a pﬁí‰erami, jeÏ se volnû proplétají ta‰kaﬁicí milostného trojúhelníku Orsina, Violy a Olivie. Inspiraci na‰el ve Chvále bláznovství Erasma Rotterdamského,
Brantovû Lodi bláznÛ nebo ve stejnojmenném obrazu Hieronyma Bosche. Svita bláznÛ-ma‰kar vyplÀuje
tancem na rytmickou, místy rituální hudbu pﬁechody
mezi scénami, zároveÀ také postupnû mûní karnevalové obleãení ãertÛ, oslÛ, kostlivcÛ a klaunÛ za vyz˘vavé soudobé obleãení na párty. Aktualizaci v‰ak
zdÛrazÀuje i scéna, kost˘my a hudba.
Holá dﬁevûná scéna pﬁipomínající obﬁí skluzavku
poodhalí svou skrytou funkci skateboardové rampy
ve chvíli, kdy na ní „surfují“ novodobí blázni na skateboardech. Cyklicky rámcují pﬁíbûh kost˘mní pﬁevleky, které pﬁecházejí od vznosn˘ch alÏbûtinsk˘ch rób
s naﬁasen˘mi rukávy a punãochami v souãasné elegantní spoleãenské ‰aty dam a obleky pánÛ. Postavy
pﬁevlékají kost˘my pozvolnû, mísí se renesanãní móda s moderní, v závûreãné scénû jsou opût v‰ichni odûni v historické kost˘my; také hudba Davida
Rottera kopíruje ãasov˘ posun, postupujíc od váÏné
orchestrální hudby k modernímu hip hopu.
Roman Polák navázal na dávnou konvenci obsadit role dvojãat Violy a Sebastiana jedinou hereãkou (v roce 1850 je v prvním ãeském provedení
Veãera tﬁíkrálového hrála Anna KolárováManetinská). Hana Kováﬁíková, alternována Hanou
Holi‰ovou, si v chlapecké roli Cesaria poãíná sebejistû a vychytrale, ro‰Èácky obluzuje Olivii (Pavla
Vitázková) a pokornû skr˘vá své city pﬁed Orsinem.
Pavla Vitázková se ze vznosné, distingovanû odmítavé dámy promûÀuje v draãici schopnou bezhlavého poníÏení vÛãi Cesariovi, naopak Orsino (Petr
Gazdík) zÛstává pasivnû stranou bez vût‰í pﬁíleÏitosti k herecké akci. Viktor Skála u svého Malvolia od
poãátku ukazuje smû‰nost puritánské a pov˘‰enecké pózy své postavy. ·a‰ek Feste (Erik Pardus) stiÏen „anglickou nemocí“, melancholií, posedává ãi postává stranou a s nadhledem dan˘m Ïivotními zku‰enostmi glosuje dûní.
Inscenace, lehce pﬁesahující tﬁi hodiny, vyuÏívá
k udrÏení rychlého tempa kombinaci nûkolika komick˘ch principÛ. Základní shakespearovsk˘ motiv zámûny postav, pﬁevlekÛ a dvojsmysln˘ch obhroubl˘ch
naráÏek je podpoﬁen i situaãními prvky: smích mnohdy nechtûnû vyvolá pﬁekáÏka v podobû vysokého
pﬁev˘‰ení scény, na kterou se hercÛm obtíÏnû leze,
ãi aÏ nedobrovolnû snadno klouÏe dolÛ. Mimo hlavní
dûní baví publikum dvojice nemotorn˘ch sluhÛ
(Michal Isteník, Patrik Boﬁeck˘) a ke komediálnû vydaﬁen˘m patﬁí etudy Viktora Skály pﬁi Malvoliovû ãtení fale‰ného milostného dopisu, ãi „‰avlov˘ tanec“
homosexuálnû pojatého Antonia (Jaroslav Matûjka).
Pokraãování na stranû 34
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V muzikálu
Jáno‰ík aneb
Na skle malované,
reÏie: Stano Slovák

S Evelínou Kachlíﬁovou
v muzikálu Magická flétna,
reÏie: Zdenûk Plach˘

S Karlem Moravcem, Erikem Pardusem
a Pavlem Kunertem v komedii ·vejk,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Brychtou
v komedii
Kdyby tisíc klarinetÛ,
reÏie: Jana Kali‰ová

V komedii
Brouk v hlavû,
reÏie: Gustav Skála

S Erikem Pardusem
v dramatu V jámû lvové,
reÏie: Stanislav Mo‰a

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

S Karlem ·karkou,Vladimírem Voleãkem,
Karlem Mi‰urcem, Robertem Jíchou
v muzikálu Sny nocí svatojánsk˘ch,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Se ZdeÀkem Junákem
v muzikálu Bastard,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Máriou Lalkovou, Radkou Coufalovou
a Oldﬁichem Smyslem
v muzikálu Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

SALON MdB TOMÁ· SAGHER

Pokraãování ze strany 31

Karnevalov˘ rámec dodal komedii nov˘, univerzální rozmûr a poukázal na archetypální vzorce lidského chování, aÈ jiÏ v maskách bláznÛ ãi bez nich.
Iva Mikulová, Divadelní noviny, 20. 1. 2009
JUNÁK HVùZDOU PLESU P¤ÁTEL KULTURY
Lumpáren ze Starého Mûsta je hodnû, ale radûji
o tom pomlãím, jelikoÏ aktéry jsou dnes uÏ váÏení lidé...
Do plesové sezony neodmyslitelnû patﬁí i Ples
pﬁátel kultury. V programu vystoupí hudební skupina
Slowhand, která mimo jiné spolupracuje s jazzov˘m
zpûvákem Láìou Kerndlem. Stﬁídat ji bude skupina
Sory a pﬁedstaví se i kolektivy Klubu kultury Taneãní klub Rokaso (pﬁedtanãení a ukázky spoleãensk˘ch tancÛ) a speciální módní pﬁehlídku pﬁedvede Klub módy. V malém sále budou moci úãastníci
plesu ko‰tovat vína, hrát k tomu bude cimbálová muzika Harafica. Jako raut, kter˘ je v cenû vstupenky,
budou ve foyer nachystány ‰unkové hody, ovocn˘
stÛl, míchané nápoje a dal‰í speciality. Pﬁipravena je
i bohatá tombola.
Plesem, kter˘ se koná tuto sobotu 7. února od
19.30, bude provázet populární brnûnsk˘ herec
Zdenûk Junák, kter˘ mezi natáãením do televize
a vystoupením v brnûnském divadle poskytl
Dobrému dnu exkluzivní rozhovor.
Herec Zdenûk Junák se divákÛm vryl do pamûti
rolí praporãíka AmbroÏe v âetnick˘ch humoreskách
a v poslední dobû Ïoviálním Jarkem Barnou
z Ordinace v rÛÏové zahradû.
S na‰ím regionem je Zdenûk Junák silnû spjat.
I kdyÏ je uÏ ãtyﬁicet let BrÀákem, narodil se
v KromûﬁíÏi, vyrÛstal u Kyjova, ale i ve Starém Mûstû
a Uh. Hradi‰ti. Je vesel˘m a vtipn˘m spoleãníkem,
na kytaru hrává se sv˘mi kamarády ve Vinaﬁsk˘ch
romanticích. Je milovníkem Ïivota, dobrého jídla a pití. S dobr˘mi pﬁáteli si rád dopﬁeje sklenku bílého vína ãi ‰tamprli pálenky.
Po ukonãení studia na JAMU v Brnû hrál jednu
sezonu v Divadle pracujících ve Zlínû, teprve potom
zapustil své koﬁeny v Brnû. Nejprve v Mahenovû, posléze v Mûstském divadle Brno. Za roli Arama Beera
v Koloãavû byl nominován na Cenu Thálie.
V prosinci Mûstské divadlo Brno uvedlo premiéru Shakespearovy komedie Veãer tﬁíkrálov˘. Jak
vám sedla role Kapitána Fabiána?
Postava, kterou ve Veãeru tﬁíkrálovém hraji, se zpravidla ‰krtá. A protoÏe reÏisér Roman Polák ji ne‰krtl
a obsadil si do ní mne, tak nejen Ïe mi sedí, ale asi
jsem taky ideální pﬁedstavitel. Ha, ha, ha...
V Mûstském divadle Brno se mi hraje úÏasnû a partiãka je tady skvûlá.
Vá‰ hlas diváci velmi dobﬁe znají z dabingu.
Vûnujete se mu uÏ dlouho?
V podstatû od roku 1973. Dﬁív dabovala parta hercÛ
a o pﬁestávkách jsme si bájeãnû povyprávûli. Teì
s jinou technologií sedím ve studiu se sluchátky sám.
Vytratila se ta legrace.
Diváci si vás spojují pﬁedev‰ím se seriálem âetnické humoresky. Nechybí vám praporãík AmbroÏ?
Nejen Ïe mi chybí praporãík AmbroÏ, ale celá na‰e
pátraãka a v‰ichni kolegové a kolegynû, kteﬁí se na
seriálu podíleli. ProtoÏe jsme byli opravdu dobrá partiãka. Ale hlavnû mi chybí reÏisér Antonín Moskalyk.
BohuÏel spolu uÏ si pivko nedáme.
A co Ordinace v rÛÏové zahradû? Jarek Barna je
Ïoviální vyãÛránek - jak se vám jeho role hrála?
Ordinace v rÛÏové zahradû byla velice pﬁíjemná prá-
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ce a hajzlíci a Ïoviální vyãÛránci se hrají dobﬁe - aspoÀ mnû.
Pocházíte z herecké rodiny - byly va‰e kroky namíﬁeny na divadelní prkna od samého zaãátku?
Prvním profesionálním hercem v na‰í rodinû jsem já.
Ano, moji rodiãe se v mládí vûnovali ochotnickému
divadlu v Kelãanech a mÛj brácha Franti‰ek teì s ochotníky ve Starém Mûstû.
Od samého poãátku jsem nechtûl b˘t hercem ani náhodou. PÛvodnû jsem chtûl b˘t hasiãem, protoÏe mÛj
strejda Rostislav byl hasiãem a uniforma mu moc
slu‰ela. Pak jsem chtûl b˘t vojákem, protoÏe mÛj
star‰í bratranec Stanislav byl majorem a uniforma
mu stra‰nû slu‰ela, pak jsem taky chtûl b˘t v˘pravãí,
protoÏe mÛj star‰í bratranec Svatopluk byl v˘pravãí
a já jsem mu závidûl uniformu, která mu úÏasnû slu‰ela. Pak jsem taky chtûl b˘t náãelníkem ApaãÛ
Vinnetouem a taky zlatokopem. Pak se to tro‰ku zamotalo a já dûlal pﬁijímaãky na Janáãkovu akademii... no a vyuãil jsem se hercem a tím jsem doposud.
VyrÛstal jste s bratrem v Uh. Hradi‰ti. Co z dûtství a lumpáren vám zÛstalo v srdci?
S bratrem jsme nejdﬁíve vyrÛstali v Kelãanech - vesnici kousek od Kyjova, pak ve Starém Mûstû a do
Uh. Hradi‰tû jsme se pﬁestûhovali, kdyÏ uÏ jsme byli
oba dospûlí. Lumpárny. Hlavnû tûch ze Starého
Mûsta je hodnû, ale protoÏe nûkteﬁí aktéﬁi patﬁí dnes
mezi váÏené obãany jak Starého Mûsta, tak Uh.
Hradi‰tû, radûji o tom pomlãím.
Hradi‰tû je Mekkou folkloru. Dotkl se nûjak˘m
zpÛsobem i vás?
Dotkl, jsem ãlenem skupiny Vinaﬁ‰tí romantici.
Jak vznikla tato parta?
Je nás pût a máme se rádi. A vznikli jsme jako
kamarádi ze studií JAMU. A jak uÏ název napovídá v romantickém prostﬁedí krumvíﬁsk˘ch vinohradÛ.
Vzpomínáte na nûkoho, s k˘m jste tady vyrÛstal?
Tûch, na které vzpomínám, je dost a nerad bych na
nûkoho zapomnûl, takÏe vzpomenu jen dva kamarády, a to Toníka Schystala - bohuÏel uÏ mezi námi není, a Pavla T˘ﬁla, kter˘ od roku 1969 Ïije v USA, a nesmím zapomenout na paní Maru‰ku âablovou, s kterou si pí‰eme. Navíc mám skvûlé spoluÏáky, kteﬁí víceménû pravidelnû organizují sraz na‰eho roãníku
z gymplu, coÏ je úÏasné. Loni jsme se vidûli na podzim ve sklípku na Velehradû a bylo to super.
Jak jste si zvykl v Brnû? Nechybûlo vám
Hradi‰tû?
Zvykl jsem si lehce a rychle, byl jsem totiÏ mlád.
A Hradi‰tû od Brna není tak daleko.
Nûkde jste ﬁekl, Ïe chodíte na párek a pivko na
páté nástupi‰tû vlakového nádraÏí... máte chuÈ
nûkdy nûkam ujet?
Na brnûnské vlakové chodím pozorovat lidi kdyÏ mi to ãas dovolí, vÛbec stra‰nû rád pozoruji lidi - a pﬁi té pﬁíleÏitosti popíjím to pivko. Ale párek
jsem tam je‰tû nejedl. Zkusím pﬁí‰tû. A ujet? Kam
bych ujíÏdûl, kdyÏ v Brnû mám témûﬁ v‰e, co mám
rád.
Jste kus veselého pohodáﬁe. K va‰im neﬁestem
ale pr˘ patﬁí leno‰ení, dobré jídlo, bílé vínko
a parta Vinaﬁ‰tí romantici. Jak to bere va‰e nûÏná
poloviãka?
Moje Ïena Irenka je nesmírnû tolerantní, a protoÏe
mû má poﬁád ráda a protoÏe pﬁed 27 lety jsme si slíbili, Ïe spolu poneseme dobré i zlé, tak s tím nemá
problém.
KdyÏ jste milovníkem jídla, dokáÏete nûjakou
specialitku uvaﬁit i vy sám? Jak trávíte voln˘
ãas?

DokáÏu a voln˘ ãas se svojí Ïenou trávím zásadnû
u moﬁe v mûsteãku Tolo.
A co smyslné písnû Vladimíra Vysockého?
Zpíváte je uÏ léta - ãím si vás získaly?
Jsou prostû skvûlé.
Budete uvádût ples Klubu kultury v Uh. Hradi‰ti.
Na co se mohou náv‰tûvníci tû‰it?
Na vynikající muziku, bohatou tombolu, dobré vínko
a dobrou pohodu.
Jak˘ jste vlastnû taneãník?
JelikoÏ jsem taneãní absolvoval v Redutû v Uh.
Hradi‰ti, tak jako taneãník bych se charakterizoval
nûco mezi Bary‰nikovem, Fredem Asterem a José
de Flagenui.
Iva Tymrová
DIVADLO JE KRAKATICE
Divadlo je krakatice, ﬁíká Erik Pardus - pﬁedstavitel mnoha pozoruhodn˘ch rolí na repertoáru
Mûstského divadla Brno, stráÏník Zahálka z televizních âetnick˘ch humoresek a drÏitel mnoha
divadelních ocenûní. Proã krakatice? Îe by biologové objevili nov˘ druh tohoto obávaného
a m˘ty opﬁedeného moﬁského Ïivoãicha? Pak to
tedy zﬁejmû bude tvor, co se Ïiví energií hercÛ
a emocemi divákÛ. Krakatice aneb divadlo.
Jak to tedy s divadlem je, pane Pardusi?
Divadlo je opravdu zvlá‰tní poÏerák, kter˘ ãlovûku
bere ãas a soukromí. Máte problém s bûÏn˘mi vûcmi, jako nav‰tívit úﬁady, zaplatit sloÏenky, vyﬁídit vûci,
které se t˘kají provozu domácnosti, vyluxovat, dát
koãkám Ïrádlo... To se musí naplánovat na minuty.
Na druhou stranu, kdyÏ pak nezkou‰ím a mám pár
dnÛ volno, najednou nevím, co mám vlastnû dûlat.
ProtoÏe jsem zvykl˘ pod tlakem práce v divadle vyﬁídit v‰echno stra‰nû rychle. A co pak dûlám? Sedím
doma, dívám se na svÛj oblíben˘ sport v televizi
a nudím se, kdyÏ tu mi manÏelka, taky hereãka, ﬁekne: „Hele, nechtûl bys jít do divadla?“ Divadlo mi prostû zaãne chybût. Nechci ﬁíci, Ïe je to pﬁímo droga,
ale jde o specifické zamûstnání, které ãlovûka naprosto pohltí. A nejen to, v divadle se ãlovûk musí odkr˘t. NemÛÏete vejít do kolektivu a zÛstat uzavﬁen˘.
Nedat nic najevo nebo nepustit chlup, jak se ﬁíká.
Pokud se neotevﬁete absolutnû, nemÛÏete spolupracovat s reÏisérem ani s kolegy. Daleko víc neÏ v jiném povolání my herci prozrazujeme svou podstatu.
Opravdové soukromí ani velká tajemství v divadle
neexistují.
KdyÏ je to tak nároãné, jak dobíjíte „baterky“?
Jsem nabíjecí typ ãlovûka a baterky zásadnû dobíjím
s tûmi, které mám rád. Vût‰inou jsou to lidé úplnû
mimo divadelní branÏi, se kter˘mi se mÛÏu bavit
o vûcech, které nemají s mou prací vÛbec nic spoleãného. Nepatﬁím k tûm, co po pﬁedstavení potﬁebují rozsáhle ventilovat, jaké to bylo. Rad‰i mluvím úplnû o nûãem jiném. Jako onehdy s mou paní zubaﬁkou. Po pﬁedstavení, v nûmÏ jsem hrál, na mne ãekala s manÏelem. Poté, co pronesla: „To bylo hezk˘,
fakt hezk˘“, ihned dodala: „A kdy uÏ koneãnû pﬁijde‰
na tu plombu?“ Vûﬁte nebo ne, udûlala mi tím obrovskou radost! Zaãali jsme se bavit o zubaﬁinû, to bylo
tak obãerstvující... Cítil jsem se mnohem lépe, neÏ
kdybych sedûl a diskutoval o divadle.
Jak jste se dostal k herectví?
Náhodou. KdyÏ mi bylo dvanáct, pﬁijela na na‰i devítiletku produkce ze Zlína, tehdej‰ího Gottwaldova.
Hledali kluka do filmu Automat na pﬁání. Pro‰el jsem
do uÏ‰ího v˘bûru a jako ostatní pﬁedvádûl, jestli umím napﬁíklad stojku. Nebyl to pro mne Ïádn˘ pro-

blém. Pana reÏiséra Pinkavu jsem si ale získal hlavnû tím, Ïe jsem jako jedin˘ umûl ‰plhat po lanû. A dostal jsem se pûknû vysoko! „Má‰ mé sympatie“, ﬁekl
mi tehdy Pinkava. Ale pﬁedtím na mû kﬁiãel:
„JeÏi‰marjá slez!“ Postoupil jsem do nejuÏ‰ího finále
s pûti kluky, ale roli jsem stejnû nedostal. To bylo
tak... Mûl jsem tehdy vlasy dlouhé aÏ po ramena
a táta rozhodl, Ïe na finále nemÛÏu jet takhle zarostl˘, tak mû holiã vzal pûknû na jeÏka. KdyÏ mû pan reÏisér uvidûl, chytl se za hlavu a zniãenû pronesl:
„Pane Pardusi, co jste mi to s tím klukem proboha udûlal?“ Nezapomnûl ale na mnû, a kdyÏ za rok toãil
dal‰í film, Mlãení muÏÛ s Janou ·tûpánkovou
a SváÈou Matyá‰em, pozval mne do ateliéru, konkurs
jsem udûlal a roli ve filmu dostal.
Jak vlastnû probíhá takov˘ konkurs?
KdyÏ tehdy pﬁijeli filmaﬁi do ‰koly, ptali se: „Dûti, kdo
umí jezdit na kole“? V‰ichni zvedli ruãiãku a já ji nezvedl, protoÏe jsem kolo nemûl, ponûvadÏ pocházím
ze slab˘ch sociálních pomûrÛ. Pak se ptali: „Kdo umí
plavat, dûti?“ A v‰ichni zase dali ruku nahoru. Jen já
ne, protoÏe jsem plavat neumûl a dodne‰ka jsem se
to nenauãil. Ale pﬁesto - ani nevím jak - a byl jsem ve
finále.
Myslíte si, Ïe vám toto setkání s filmaﬁi pﬁedurãilo Ïivot?
Nevûﬁím, Ïe ‰lo o osud. Byla to prostû náhoda.
KaÏd˘ tomu mÛÏe ﬁíkat, jak chce. Podle mne to byla
shoda okolností. Takov˘ch náhod ãlovûk bûhem Ïivota zaÏije! Ale je fakt, Ïe kdyby nepﬁijeli, hercem
jsem se vÛbec stát nemusel. Mohl jsem b˘t ãímkoliv.
Tﬁeba fotbalistou...
Proã zrovna fotbalistou?
Jako kluk jsem hrál a moc rád. Tatínek byl sportsman
a podporoval mû, ale maminka jako hlava rodiny po
m˘ch prvních zku‰enostech s filmem rozhodla, Ïe
fotbal není pro mne. Dal jsem se tedy na umûní.
A kvÛli ‰kole ‰el pak fotbal stranou, nemohl jsem
chodit s odﬁen˘mi koleny do pohybovky. Tak jsem
dostal nÛÏ na krk - buì divadlo, nebo fotbal. Nechal
jsem fotbalu a pﬁihlásil se do oddílu minigolfu. Hrál
jsem ho dva roky a v roce 1976 jsem se dokonce stal
mistrem republiky.
A co si myslíte o souãasném fotbalu?
Jsem znechucen˘, kdyÏ vidím tatínky, jak se snaÏí
protlaãit své synky do prestiÏních oddílÛ, protoÏe
v nich vidí budoucí hvûzdy s patﬁiãn˘mi pﬁíjmy. Pﬁíãí
se mi, kdyÏ berou fotbal jako vyloÏenû komerãní záleÏitost. Nedávno jsem ãetl v novinách ãlánek o prodeji brazilského fotbalisty Kaká. Titulek v˘stiÏnû sdûloval: „Kaká za 7 miliard.“ To mû hodnû pobavilo. Ale
platy fotbalistÛ nejsou zábavné, povaÏuji je za nemravné, bezdÛvodnû naddimenzované. Staãí porovnat fotbal s opravdu dÛleÏit˘mi profesemi, jako je tﬁeba chirurg. KdyÏ se nûco nepovede fotbalistovi, je to
jen ‰patn˘ kop. Ale kdyÏ udûlá chybu chirurg, mÛÏe
nûkdo umﬁít.
Poznávají vás lidé na ulici?
To víte, Ïe jo. A není to vÏdycky snadné. Musím b˘t
poﬁád ve stﬁehu a snaÏit se b˘t na lidi pﬁíjemn˘. „Pojì
sem a dej si se mnó panáka!,“ osloví mne nûjak˘
chlapík v restauraci. „Nezlobte se, mám veãer pﬁedstavení, nemÛÏu pít,“ ﬁíkám mu a na rozdíl od nûj mu
vykám. A co nesly‰ím? „No jo, se mnou si nedá‰,
s obyãejn˘m zedníkem, chlastá‰ jenom s tûma tv˘ma celééébritama!“ Co se dá dûlat, je to daÀ.
Popularity? Kdepak. Je to daÀ „provaﬁen˘ch ksichtÛ“.
Listy jiÏní Moravy, únor 2009
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Anton Pavloviã âechov
Anton Pavloviã âechov

T¤I SESTRY
Tragikomedie
Jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dramatikÛ a jeho úchvatnou divadelní hru, zveﬁejÀující
tragikomick˘ svár mezi Ïivotní realitou a sny, kte-

P¤IPRAVUJEME
ré se stávají náhraÏkou skuteãné vitality, není asi
tﬁeba speciálnû propagovat. Desítkami inscenací
na ãesk˘ch jevi‰tích v posledních letech Anton
Pavloviã âechov váÏnû konkuruje Williamu
Shakespearovi na post nejhranûj‰ího autora.
Proã se právû âechovovy hry stále vracejí, kdyÏ
na rozdíl od Shakespeara nenabízejí ani zvlá‰È
vzru‰ující (ve smyslu akãní ãi dûjové) pﬁíbûhy?
Snad proto, Ïe jsou prosty tendenãnosti, tezovitosti, moralizátorského pouãování, Ïe kladou otázky, ale neodpovídají na nû, a tak dávají inscenátorÛm moÏnost vtisknout autorské filozofii sváru s absencí ãinu svou vlastní interpretaci; mohou se do nich promítat nadûje, lásky, touhy, deziluze ãi zmarnûné Ïivoty cel˘ch epoch i lidsk˘ch
individualit. Tato otevﬁenost a mnohov˘znamovost obrazÛ klíãov˘ch lidsk˘ch situací ãiní z âechova v‰echno jiné neÏ zaprá‰eného klasika. Tﬁi
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sestry lze vykládat tﬁeba jako drama o ztroskotání snÛ, o lidech, kteﬁí svou neschopnost Ïít naplno v pﬁítomném ãase léãí úniky do vzpomínek nebo do budoucnosti; nebo jako hru o pomíjejícím
ãase, jenÏ pﬁed na‰ima oãima nahlodává a podr˘vá lidské Ïivoty, tedy jako hru o tom, jak nám
ãas uniká a Ïe boj s ním se vÏdycky prohrává;
pﬁípadnû jako naturalistick˘ pﬁíbûh kultivovaného
rodu, rozvráceného panovaãnou a bezohlednou
Ïenou; nebo coby komedii o bezbarvé existenci
a nicotnosti «kulturních povaleãÛ»; nebo jako náladovou elegii o nadarmo hynoucí kráse; ãi jako
truchlohru o provinãní nudû a v‰ednosti, jeÏ poÏírají
du‰e; anebo dokonce jako grotesku o smû‰n˘ch
preciózkách, mal˘ch obludách, podobajících se
Hedû Gablerové, které v pﬁesvûdãení o své pﬁevaze v‰echno kolem sebe rozleptávají. A tak dále.
«âechovova dramaturgie Tﬁí sester je tak dokonalá jako partitura té nejskvostnûj‰í symfonie,»
nechal se druhdy sly‰et proslul˘ ‰védsk˘ reÏisér
Ingmar Bergman.
Olga, Má‰a a Irina, tﬁi dcery zemﬁelého generála Prozorova, tﬁi «krásné du‰e», kultivované
a citlivé bytosti, «uvûznûné» v provinãním mûstû,
ztraceném kdesi v ‰iré Rusi, touÏí po návratu do
Moskvy, kde proÏily ‰Èastné dûtství a kde, jak sní,
je ãeká ten «prav˘ Ïivot». Uskuteãnit tuto touhu
v‰ak nejsou s to. Nejstar‰í Olga by se ráda vdala, ale bÛhvíproã není za koho. Prostﬁední Má‰a
je, jak se zdá, «obûtí» ne‰Èastného manÏelství
s gymnaziálním profesÛrkem Kulyginem, ale
«obûtí» je neménû i vûãnû spokojen˘ chudák
Kulygin. Nejmlad‰í Irina pﬁímo prahne po práci;
jakmile pracovat zaãne, rychle vystﬁízliví.
Andrejovi, bratru tﬁí sester, se kaÏdou noc zdá
o Moskvû a skvûlé kariéﬁe vûdce, a zabﬁedne do
ubohého manÏelství s Nata‰ou, která mu zaná‰í.
V domû sourozencÛ Prozorovov˘ch se zhusta vyskytuje skupina dûlostﬁeleck˘ch dÛstojníkÛ z místní posádky. Podplukovník
Ver‰inin sem utíká od své bláznivé Ïeny
a ukájí se vzletn˘mi ﬁeãmi o krásné ‰Èastné
budoucnosti, která na lidstvo ãeká za nûjak˘ch dvû stû tﬁi sta let. Zamiluje se do Má‰i
a Má‰a se zamiluje do nûho. Mlad˘ baron
Tuzenbach miluje Irinu; je to dobrák, kter˘ horuje
pro práci, protoÏe sám nikdy nic nedûlal. V Ïivotû pr˘ nepracoval ani zestárl˘ vojensk˘ lékaﬁ âebutykin, ale ten pro nic nehoruje, pro nûho je
v‰ecko «pra‰È jako uhoì». ·tábní kapitán Solen˘
si pﬁedstavuje, Ïe je Lermontov, a poﬁád na sebe
lije voÀavku (patrnû smrdí). Také on miluje Irinu,
a hrozí, Ïe nestrpí ‰Èastného soka. Irina nemiluje
nikoho. Hodnû se tu mluví. Pro âechovovy nehrdinské hrdiny ﬁeã pﬁedstavuje modus vivendi pro nû je dÛleÏitûj‰í mluvit, neÏ nûco ﬁíci: slovy se
pokou‰ejí zadrÏet vûci, jeÏ se jim vymykají z rukou, jeÏ se jim uÏ vymkly; vûci se tak promûÀují
ve svou náhraÏku - slovo, a drama v komedii. Îeny i muÏi, kter˘m chybí tragická velikost, tu exhibují své tragické pocity. JenomÏe ty jejich osobní
Pokraãování na obálce

