Partneři divadla

9. – 11. 5. 2012
na Hudební scénû

Mozart!
Rockov˘ muzikál
Muzikál Mozart! je nejen biografick˘m pfiíbûhem slavného skladatele, je to pfiedev‰ím boj génia s prÛmûrností,
kter˘ se snaÏí osvobodit z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlastního otce, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem.
S mlad˘m Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ génius,
zázraãné porcelánové dítû, s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka oproti ãlovûku a kontroverznímu umûlci,
kter˘ hraje karty, holduje alkoholu, miluje, sní, pere se
o svou svobodu. DÛmyslnou scénu doplÀují nádherné rokokové kost˘my, Mozart! je tedy pastvou pro oãi, ale pfiedev‰ím pro u‰i! Jímavé melodie stfiídající pÛsobivé sborové písnû se vám dostanou pod kÛÏi!

Mediální Partneři

dokořán květen 2012
Městské divadlo Brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301
Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:
jef Kratochvil
Tisková mluvčí:
Lenka Pazourková
Grafická úprava:
Petr Hloušek
Lidická 16, 602 00 Brno
Periodikum registrováno
pod číslem MK ČR E 12150
174. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 20. 4. 2012
Náklad 7 000 ks
Titulní strana:
Kostýmní návrh
Zuzana Štefunková –
Rusínová

Bára v muzikálu Divá Bára – kost˘m: Zuzana ·tefunková-Rusínová, foto: jef Kratochvil

Obalka_kveten2012_Obalka_leden010 Q8 26.4.12 9:10 Stránka 1

Andrea
Bfiezinová

vážení divadelní Přátelé,

květen
2012
cena 15,- kč

kdo by neznal kouzelnou moc slov „dûkuju“, ãi „prosím“…? Uãíme tomu na‰e malé dûti
a pfiedpokládáme, Ïe se tak stanou zdvofiilej‰ími a kultivovanûj‰ími a Ïe pak snad mohou
vnitfinû lépe porozumût tomu, kdyÏ budou pouÏívat dal‰í kouzelné slovo, ov‰em jiÏ z „vy‰‰ích“ pater na‰í lidské koexistence, a to sice slovo „chápu“. NeboÈ to slovo „chápu“ nám aÏ
pfiíli‰ ãasto jen nerado leze pfies rty sevfiené nechutí vyrovnat se s tím, Ïe nûkdo formuluje svût
kolem nás v rozporu s na‰ím niternû jednoznaãn˘m oãekáváním. A pfiitom mÛÏe mít onen nûkdo pravdu a nejenom tu svou, mÛÏe mít i onu pravdu, na kterou posléze pfiistoupíme a vyhlásíme ji my sami za pravdu absolutní, aãkoliv se jako taková nemusí jevit mnoha, mnoha
dal‰ím…!
Ta „pravda“! Ta o‰untûlá, zprofanovaná, divná a nervy drásající „pravda“, u které touÏíme, aby byla v‰em obdobnû jasná a zfiejmá jako nám! Co je to za neuchopitelnou potvoru,
která se jako améba promûÀuje dle toho, kdo a jak ji vnímá: Já fiíkám pravdu a ty sly‰í‰ leÏ.
Já fiíkám leÏ, a ty ji vnímá‰ jako pravdu.
Jak vzácn˘m se pak mÛÏe jevit onen laskav˘ pfiedpoklad, Ïe chci „chápat“, aãkoliv se mÛj
partner v dialogu pokou‰í lhát, nebo mi fiíkat pravdu. VÏdyÈ ãertví, co ho k jednomu, ãi druhému vede, ov‰em já ho chci „chápat“, aÈ je to, jak chce… vlídné, milé, lidské, av‰ak…
Jasnû, lhát se nemá, je to hnusné, nefér a nesportovní…, ale v na‰í ãeské zemi se po léta,
po desetiletí, alespoÀ, co já si pamatuju, jedná o jednu z nejoblíbenûj‰ích disciplín lidské komunikace. Poslouchám v‰echny ty politiky, jejich vykladaãe a novináfie coby vykladaãe v‰ech
tûch politikÛ i vykladaãÛ a nestaãím se divit, jak se spoleãnû motají ve v‰í té banální informaãní slámû lÏí a pravd a pokusÛ o lÏi a pokusÛ o pravdy s jednoznaãn˘m pfiedpokladem pfiedev‰ím „nechápat“ a sdûlovat nám jedinû své zaruãenû pravdivé verze.
My v divadle, pfii zkou‰kách na jednotlivá pfiedstavení, pfii hlubok˘ch anal˘zách textÛ, se
kter˘mi pfied vás pfiedstupujeme, pokou‰íme se vyhánût z rozliãn˘ch informaãních chlévÛ
(a ty jsou více neÏ hojné!) v‰echno, co je POUZE „pravdûpodobné“ a hledáme jasnou pravdu, ãi jasnou leÏ, ty dva základní milníky na‰í existence. A tak jako se skrze základní barvy
Ïlutou, ãervenou a modrou vytváfiejí ve‰keré barvy a jejich nekoneãné odstíny, co jich na svûtû je, tak se i v mixu zásadní pravdy se zásadní lÏí snaÏíme dopátrávat a následnû vám pfiedávat ony jemnosti na‰eho jsoucna vedoucí k porozumûní – a tedy k „chápání“.
Kdo by nechtûl b˘t moudr˘m soudcem, kter˘ nakonec rozhodne o tom, koho pokárat za
okázale ostentativní ubliÏující pravdu a komu prominout laskavou leÏ…, koho pochválit za
laskav˘ Ïivot v pravdû a koho potrestat za bídné a sprosté lhaní. JenÏe my jsme pouze lidé
a jen neradi trestáme blízké, které „chápeme“, a jen neradi odpou‰tíme cizím, které „nechápeme“. TakÏe, co s tím? Doporuãuju pokou‰et se více zapojovat orgán, kter˘ je k tomu v na‰em tûle pfiedurãen, i kdyÏ se od dûtství uãíme, Ïe nám slouÏí jenom k prohánûní krve tûlem:
SRDCE.
A je to samozfiejmû dobré uvûfiit nûãemu tak neexaktnímu, jako je srdce pfii rozhodování
se o tom, kde mÛÏe vûzet nûco tak neuchopitelného, jako je pravda. Ona totiÏ pravda, nûkdy
i pfievleãená za leÏ a naopak, je v‰ude kolem nás, chce to jen se ji snaÏit „chápat“ v jejích rÛzn˘ch podobách a hned nekfiiãet, Ïe kdokoliv, kdo si nemyslí totéÏ co já, je lháfi.
Na shledanou pfii dobrodruÏném, stejnû tak laskavém jako i pfiísném a tedy „chápavém“
objevování pravdy i lÏi na jevi‰tích va‰eho Mûstského divadla Brno.
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Tfiemi snímky se vracíme do úÏasné atmosféry premiéry
muzikálu Divá Bára, která se konala za úãasti autorÛ
Milana Uhdeho, Leo‰e Kuby a Milo‰e ·tûdronû.

Autor libreta dramatik Milan Uhde si kromû kytice kvûtin
a potlesku odnesl i polibek od Báry divé, hereãky Andrey
Bfiezinové.

Na premiéfie nechybûl primátor statutárního mûsta Brna
Roman Onderka a ãlenka zastupitelstva Barbora Javorová.

Na velké zku‰ebnû zahájil reÏisér Stanislav Mo‰a a dramaturgynû Klárka Latzková práci na dramatu Pokrevní
bratfii.

V novém muzikálu Pokrevní bratfii nebude samozfiejmû
chybût Jifií Mach a Markétka Sedláãková.

Dva Slováci se probojovali aÏ do nominací Cen Thálie.
Du‰an ji získal, Juraj Kukura snad pfií‰tû.

Na divadelní dvoranû jsem zastihl dva kluky Gazdíkovy,
kterak fiíkajíc sice na objektiv s˘r, jsou nebezpeãnû ozbrojeni.

Divadelní kolegové Helena Dvofiáková, Du‰an Vitázek
a novopeãená maminka Jitka âvanãarová se se‰li na jevi‰ti Národního divadla v Praze pfii pfiedávání Cen Thálie.

Na pfievzetí jiÏ druhé Thálie ve své profesní kariéfie provázela Du‰ana Vitázka do Prahy manÏelka Pavlínka
Vitázková i Du‰anova maminka.

Galerie Milana Zezuly hostí v˘stavu bratrÛ Ladislava
a Petera âisárikov˘ch.

VernisáÏ uvedl profesor Ján Uliãiansky, ale poslední slovo
si prosadil pan Jaroslav Milfajt.

PeÀa Kratochvilová si zaskoãila do dramatu Oidipus král
zahrát Fauna, moc jí to slu‰elo.(hihi)

S fotografií Markétky Sedláãkové pfied plakátem Mozarta
si zahrál ‰otek.

âeská televize studio Brno si vypÛjãila prostory Mûstského divadla k natáãení televizního filmu Setkání s hvûzdou.

Ve filmu reÏírovaném ZdeÀkem Zelenkou si vedle Bolka
Polívky a Arno‰ta Goldflama zahráli také Láry Koláfi,
Zdenûk âernín a Jan Mazák.

dušan vitázek

ceny thálie 2012 národní divadlo Praha

Foto: Jef Kratochvil

držitel ceny thálie za roli Jekylla & hydea ve stejnojmenném muzikálu
Jedna z nejúspû‰nûj‰ích komedií Dokonalá svatba pfiivítala
novou pfiedstavitelku role nevûsty – Svetlanu Slovákovou.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Stalo Se
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Partneři divadla

William Shakespeare
Sonet 66
Smrt znaven vz˘vám, abych pokoj mûl
od pust˘ch mamlasÛ a mizerÛ
a vyfintûné nuly nevidûl,
zrazenou víru, py‰nou nevûru,
a zlato slávy v rukou neprav˘ch,
a dívãí ãest surovû zkurvenou,
a dokonalost v poutech perverzních
mrzáckou mocí sílu zlomenou,
a blábol umûn, jeÏ mají strach z vlád,
blba, jenÏ myslí, Ïe um vyléãí,
pravdu, jíÏ smí se hloupost nadávat,
dobro, jeÏ zlu v zajetí otroãí.
Smrt znaven vz˘vám: nesná‰et to dál!
JenÏe svou lásku bych zde zanechal.
/pfieloÏil Miloslav Uliãn˘/

„...Herectví je jen jedno – buìto dobr˘
nebo ‰patn˘. Jedna vûc je na tom dÛleÏitá,
aby to byla pravda. Co mi dneska vadí,
Ïe je v‰echno avantgarda a alternativa...
Já bych byl hroznû nerad, kdybych si sedl
do dopravního letadla
a fiídil to alternativní pilot.“
Ludûk Munzar
pfii pfievzetí Ceny Thálie
za celoÏivotní mistrovství
1
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Jaroslav Vostrý

Antonín Procházka

Foto: jef Kratochvil

Režie

Premiéra na činoherní scéně

28. - 29. dubna 2012
3

Foto: jef Kratochvil
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10 let airPort brno

Hejtman Mgr. Michal Hašek
s manželkou

12 . dubna 2012

Petr Gazdík s náměstkyní
brněnského primátora
Janou Bohuňovskou

Orchestr MdB
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na skleničce

Jiřina veselá s hanou holišovou,
terezou martinkovou a hanou kováříkovou
TM: Kdyby bylo velké dusno, nedûlalo by to
dobrotu a nevznikla by tvÛrãí atmosféra. Ve
velkém tlaku se nedá pracovat. Jsme rády, Ïe
jsme kamarádky a Ïe jsme se v takové sestavû
se‰ly na jednom jevi‰ti. Je to moc pûkná spolupráce.
Po krku si nejdete ani v ‰atnû?
TM: …leda kdyÏ chce nûkterá nûco vzadu
dopnout…
HK: Navíc nejsme v‰echny v jedné ‰atnû. Haniãka Holi‰ová s Terezkou jsou spolu, já
vedle. Ale nekonãíme se závûrem zkou‰ky,
pokraãujeme dál, aÈ uÏ sedíme v klubu nebo
na zahrádce. Dál se tak vyvíjejí na‰e postavy,
protoÏe se k nim pfiidávají na‰e pocity, vzájemnû si poradíme, pfiijmeme i kritiku.
Chceme sly‰et názor tûch druh˘ch dvou.
TM: VyuÏíváme i nápadÛ ostatních k dotvofiení vlastní role.
TakÏe ty historky o fievnivosti hereãek, které

I kdyby pfiedaly z jevi‰tû jen malou ãást energie a pohody, která z nich vyzafiuje v civilu,
bude komedie dell'arte v reÏii Antonína Procházky patfiit k nejúspû‰nûj‰ím a nejzábavnûj‰ím titulÛm Mûstského divadla Brno. Tfii
v tom: Hana Holi‰ová – Lucinda, Tereza
Martinková – Colombina a Hana Kováfiíková – Ardelie. V trojrozhovoru, kter˘ jsme
spolu vedly poãátkem dubna, znûl moÏná nakonec víc smích neÏ slova.
Jste na jevi‰ti partnerky, nebo soupefiky?
HK a TM: (unisono) Urãitû partnerky.
HH: Nûkde v divadlech ty vztahy fungují,
jinde ne. U nás fungují na jevi‰ti i v ‰atnû.
Dalo by se v nenávistné atmosféfie vÛbec
pracovat?
HK a TM: Nó, to bychom se musely hodnû
snaÏit...
HK: Asi by to ‰lo hodnû ztuha a urãitû by to
nebylo pfiíjemné.

5
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Jaké?
TM a HK: (unisono) Bílé.
Jak vycházíte s muÏsk˘mi partnery na jevi‰ti?
HK: Já mám za partnera Vojtu Blahutu
a Kubu Przebindu, s nímÏ se znám uÏ skoro
patnáct let – je‰tû z konzervatofie z Ostravy.
Mám je oba ráda a moc hezky se mi s nimi
spolupracuje. Jsou to kluci ‰ikovní.
TM: Mám za partnera Michala Isteníka,
kter˘ je m˘m velk˘m kamarádem uÏ z dob
JAMU. Teì se mi splnilo moje velké pfiání,
b˘t nejen jeho kamarádkou a kolegyní, ale
i hereckou partnerkou. Ta práce je radost. Je
velmi impulsivní, tvÛrãí, a na jevi‰ti je typem
herce, kter˘ dokáÏe se sv˘m dvoucentimetrov˘m hovadem rozpoutat desetivtefiinové
peklo, jak se mohou diváci sami pfiesvûdãit
v komedii Tfii v tom. Ale to je nakonec kaÏd˘
z tûch jednotliv˘ch nápadníkÛ. (smích)
HH: Role je alternovaná, takÏe mám nápadníky hned dva – Luká‰e Janotu a Jirku
Macha. Vycházíme spolu skvûle! Teì jsme
spolu „v tom“ a v dal‰í pfiipravované inscenaci mi budou fiíkat „Mami!“ (smích)
TM: Dûlat si legraci ze sebe je nejlep‰í.
HK: Urãitû mi nevadí, udûlat si legraci sama
ze sebe. Tû‰í mû, kdyÏ se mi
podafií lidi rozesmát! Za
jin˘ch okolností (pracovat
v jiném oboru) by si moÏná
lidé mysleli, Ïe jsem blázen,
av‰ak v divadle jste za to, Ïe
si „umíte udûlat ze sebe
srandu“, odmûnûni smíchem
ãi potleskem. No, není to
nádhera ?! (:-))
HH: Problém s tím rozhodnû
nemám. Ani jsem nevûdûla,
Ïe se nûco takového tvrdí...
co by tomu asi fiekly dámy
JanÏurová nebo Streisand?
TM: Nemyslím si, Ïe by Ïeny
byly hor‰í komiãky. Je jen
málo pfiíleÏitostí pro Ïeny komiãky. Konkrétnû tady v divadle je spousta hereãek,
Fotografie pfiedání Ceny
které Radoka
ke komice
mají velké
Alfréda
ze záznamu
sklony, ale tûch
moÏností
âeské televize je
velmi málo. On je totiÏ vÛbec

si navzájem dûlají naschvály, aby tu druhou
znemoÏnily, jsou jen vymy‰lené?
TM: Osobnû jsem se s nûãím takov˘m skuteãnû nesetkala, tady v divadle vÛbec ne a ani
jinde. Ale znám kolegynû, které to zaÏily.
TakÏe úplnû nûco v˘jimeãného to zfiejmû nebude. Pokud v‰ak nechceme mít na repertoáru samá monodramata, musíme se nauãit
spolu vycházet, alespoÀ v rámci pracovního
procesu.
HH: ¤evnivost mezi hereãkami existuje,
stejnû jako mezi herci. V na‰em divadle nic
takového na‰tûstí fie‰it nemusíme. Nûkteré
pány reÏiséry to dokonce znepokojuje. Asi by
byli radûji, kdybychom ‰li proti sobû a ta rivalita by nás nutila k je‰tû lep‰ím v˘konÛm.
Vy tfii jste se poznaly aÏ tady v MdB nebo se
znáte z dfiívûj‰ka?
TM: V‰echny jsme studovaly na JAMU,
i kdyÏ jsme nebyly ve stejném roãníku. Tam
vznikalo na‰e pfiátelství, které se postupnû
vyvíjelo. A musím podotknout, Ïe na‰ím spoleãn˘m obsazením do jedné hry se na‰e pfiátelství utuÏuje spoleãn˘mi proÏitky.
A mimo divadlo máte také nûjaké spoleãné
koníãky?
TM a HK: Víno…?

6
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HH: Snaz‰í je rozplakat, neÏ nelacinû rozesmát.
Tfii v tom byly jednou z nejslavnûj‰ích inscenací âinoherního klubu
z osmdesát˘ch let. Inspirovaly jste
se?
TM: Já jsem je nevidûla. KdyÏ existují nûjaké pfiedlohy, tak si jejich
zhlédnutí nechávám aÏ po premiéfie nebo alespoÀ do závûreãné fáze
zkou‰ení.
HK: Já inscenaci âinoherního klubu taky nevidûla a zatím ani nechci,
podívám se aÏ po premiéfie, jak navrhl pan reÏisér. Je to lákavé, protoÏe nûktefií kolegové to chválí,
ale...
TM: … mohlo by to svádût k nápodobû. CoÏ není nikdy dobfie, ponûvadÏ hereãtí partnefii na jevi‰ti jsou
Márií Lalkovou
z nich, ne
jiní a vy musíteSvycházet
v
muzikálu
Sugar!,
z cizích situací.
reÏie: Stanislav Mo‰a
HK: Práce pak není taková, jaká by
mohla b˘t.
TM: Vy musíte reagovat na kolegy na jevi‰ti
a na diváky v hledi‰ti.
HH: DVD s inscenací jsem vidûla uÏ dfiív.
Nadchla mû Libu‰ka ·afránková, kterou
jsem na divadle nikdy dfiív nevidûla, pan Abrhám a Kodet... Myslím, Ïe se pfii zkou‰ení
nikdo nesnaÏí nikoho kopírovat. Jdeme svou
cestou, tak snad bude inscenace úspû‰ná,
stejnû jako kdysi v âinoherním klubu.
Tam se Tfii v tom udrÏeli na repertoáru skoro
deset let. To by vám jistû také nevadilo?
TM: To je urãitû v˘zva. (smích)
Abyste pak ale vzhledem k va‰emu vûku
tfieba musely odejít „v tom“...
TM: A tfieba v‰echny zároveÀ. My jsme se tû‰ily, Ïe bychom na jevi‰ti opravdu mohly mít
pandûrka. Ani to tak nakonec úplnû není,
protoÏe to na nás je‰tû není vidût. (smích)
Myslíte si, Ïe máte smysl pro humor?
HH: ZáleÏí na okolnostech. (smích)
TM: Humor, co to je? (smích)
HK: Urãitû ne! (opût smích)
Na co myslíte pfii dûkovaãce?
TM: Na sprchu... Ne, je to rÛzné, nûkdy
opravdu na sprchu, ale ãasto, zvlá‰tû po vydafieném pfiedstavení, mû to vyloÏenû dojímá.

nedostatek pfiíleÏitostí pro Ïeny jako takové.
Je málo autorÛ, ktefií dokáÏí napsat kvalitní
roli, aÈ dramatickou nebo komickou, pro
Ïenu… Jedním z posledních byl Tennessee
Williams – homosexuál...
MoÏná i proto pro nûj bylo snadnûj‰í vÏít se
do Ïensk˘ch pocitÛ...
TM: Ale je to zfiejmû logické, protoÏe vût‰ina
autorÛ jsou muÏi, pí‰í o svém svûtû, zku‰enostech, pocitech. Málokdo z nich se umí ponofiit
do pocitÛ Ïeny, natoÏ popsat její komickou
stránku... Nebo mají strach z toho, Ïe se Ïeny
opravdu bojí udûlat si ze sebe legraci, Ïe si
pfiejí b˘t neustále krásné a obdivované.
Kdybyste si mûla vybrat mezi komickou a
dramatickou rolí, jaká by to byla?
TM: Komickou.
HH: Ideální by bylo dostat je obû. (smích)
HK: Já mám ráda to i to, vybrat si je tûÏké…
Tak tragikomickou. (smích)
Co v hledi‰ti? Je tûÏ‰í diváky rozplakat nebo
rozesmát?
HK: Rozesmát.
TM: Souhlasím. Ale myslím tím kvalitní humor, nejen kopání do zadku, prdûní a vyÏívání se ve sprost˘ch v˘razech. Dûlat kvalitní,
chytr˘ humor tak, aby se divák od srdce zasmál, je tûÏké, velmi tûÏké.
7
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díky mé taneãní kreaci mû radûji vzali na ãiV muzikálu Sugar!,
nohru. (smích)
reÏie:chtûla
Stanislav
HK: Nejdfiíve jsem
b˘t Mo‰a
Ïelvou
(smích)... a poté se mÛj Ïivot ubíral jen smûrem umûleck˘m: dramatické, taneãní a hudební krouÏky, pak následovala konzervatofi
v Ostravû, JAMU v Brnû a nynûj‰í angaÏmá
v Mûstském divadle v Brnû.
Kde ãerpáte energii?
TM: Jednoznaãnû v pfiírodû, na kterou teì
v pracovním bûhu není moc ãas. Ale kdyÏ ho
mám, vyráÏím ven s pfiítelem, s kamarády,
s rodinou, na hory, na kola, na v˘lety. Je vám
dobfie, jste venku, pfiijdete na jiné my‰lenky
a je‰tû si vytvofiíte spoleãné záÏitky.
HK: Také nepohrdnu procházkou...
TM: Antonínem? (smích)
HK: Taky potfiebuji k Ïivotu slunce, dobíjet
enegii pfiírodní cestou. Nicménû uÏiju si taky
spánek a válení se.
TM: Hanka je na‰e lední medvûdice...
HK: Îelva...
TM: Îelva lední medvûdí. (smích)
HH: Zbytek roku ãekám na jaro a léto, jsem
tûÏce sluneãní typ. Dobíjí mne ale i práce,
kdyÏ vidím, Ïe na‰e snaÏení má pozitivní odezvu. Îe stres a v‰echny ty nervy mûly smysl.
Jinak taky ráda vyrazím na chalupu a do lesa
na houby. (smích)
Co vás ãeká o prázdninách?
TM: Aktivity s divadlem –
zájezdy do zahraniãí, vystupování na Biskupském
dvofie a tak podobnû.
HH: To se t˘ká asi nás
v‰ech tfií, takÏe moc plánovat nemÛÏeme.
TM: Leda jen formou
pfiedstav. Já bych chtûla
na Srí Lanku nebo do Indonésie na slony.
HK: Já na Galapágy na
Ïelvy.
HH: Na velbloudech uÏ
jsem byla. Co tfieba koupání s delfíny?

HK: Po jakémkoli pfiedstavení se dostavují
rozliãné emoce, pfieváÏnû radostné, nûkdy
spojené s únavou, i kdyÏ musím fiíct, Ïe jsem
víc unavená pfied pfiedstavením neÏ po, a to
je to – pfiedstavení mi dodávají energii, takÏe
na dûkovaãce mám uÏ v hlavû dobré vínko
s pfiítelem ãi pfiáteli. Samozfiejmû na to myslím tak, aby to divák nepoznal. (:-))
Hereãkou jste chtûly b˘t odjakÏiva?
TM: Je‰tû na základní ‰kole jsem zvládala
i roli reÏiséra a produkãní pro malá pfiedstavení. Vybrala jsem si vÏdy nûjakého Shakespeara, coÏ byl mÛj oblíben˘ autor, hráli jsme
v originále – a uÏ tehdy jsem vûdûla, Ïe mé
kroky nepovedou jinam, neÏ k divadelním
prknÛm. Mezipfiistání jsem v‰ak mûla na jazykovém gymnáziu, za coÏ jsem vdûãná, protoÏe mi to dalo jist˘ rozhled. Pak JAMU,
angaÏmá, uÏ jsem u divadla zÛstala a ani mû
to netáhlo jinam dûlat jinou práci, jsem
takhle spokojená.
HH: Pocházím z umûlecké rodiny. UÏ od maliãka mne prostfiedí divadla fascinovalo. V té
dobû mû ani nenapadlo, Ïe se jednou stanu
jeho souãástí. ·la jsem na stfiední pedagogickou. Tam jsem zaãala zpívat – ve sboru, ve
folkové kapele a v metalové skupinû. Pak se
asi probraly geny a já ‰la zkusit pfiijímaãky na
JAMU na ãinohru a muzikál. Asi pfiedev‰ím

Foto: jef Kratochvil
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působí na farmaceutickém trhu od května 2011. Našim cílem
je zajistit kvalitní a komplexní péči pro všechny naše klienty.
Zeptali jsme se Mgr. Alice Dosedlové z Chytré lékárny v Brně na ulici
Slovákova 11, čím se tato lékárna odlišuje od ostatních a co nabízí.
Chytrá lékárna si během poměrně krátké doby od svého otevření získala své stálé zákazníky. Čemu přisuzujete tento úspěch
v silné konkurenci velkého města?
Zvolili jsme odlišný koncept oproti konkurenčním lékárnám a snažíme
se našim zákazníkům vyjít vstříc především službou, tedy tím, že o ně
máme zájem a chceme, aby se u nás v lékárně cítili příjemně.
Můžete přiblížit, jak zpříjemňujete návštěvu svým zákazníkům?
Hned při vstupu do lékárny na vás zapůsobí příjemné prostředí, moderní interiér, ale hlavně vstřícný přístup a ochota našeho personálu.
Díky vyvolávacímu zařízení není třeba stát ve frontě, ale můžete se pohodlně posadit a počkat, až na vás přijde řada. Pro děti jsme vytvořili
malou odpočinkovou zónu, kde si mohou hrát, malovat, případně sledovat některou z pohádek.
Nabízíte svým zákazníkům ještě nějaké speciální služby?
Těmi nejdůležitějšími jsou věrnostní systém a bezplatná konzultace
zdravotního stavu a léčby.
Všem našim klientům poskytujeme individuální odborné poradenství,
jak se aktivně starat o své zdraví. Doporučíme vhodné léky
Mgr. Alice Dosedlová
a doplňky stravy, které jim pomohou, podpoří léčbu a zároveň jim ušeJednatelka společnosti
tří peníze.
Pro naše stálé zákazníky jsme zavedli věrnostní klientský systém, ve kterém si můžete po dosažení
určitého počtu bodů vybrat slevový kupón na celý
nákup, nebo některý z dárků. Navíc všichni držitelé
klientských karet od nás dostávají pravidelný
bonus 30 Kč za každý recept. Snažíme se tak vycházet vstříc pacientům, kteří trpí chronickými
chorobami a jsou na lécích závislí.
Novinkou je rozšíření nabídky našich služeb
o specializované dermocentrum se stálou péčí vyškolené dermoporadkyně (řady léčebné kosmetiky
AVENE, A-DERMA, KLORANE, DUCRAY, BIODERMA, ELANCYL, VICHY, LA ROCHE-POSAY…)
Chytrá lékárna jako jediná garantuje nejnižší ceny u léků a doplňků stravy, které zařazuje pravidelně
do měsíční nabídky. Z čeho vlastně žijete, jako firma, když je to u vás samá sleva a nejnižší ceny?
Žijeme samozřejmě z prodeje léků, nicméně vyznáváme jinou filozofii než naše konkurence. Lékárníci a lékárny
tu byli vždy proto, aby pomáhali lidem. My bychom rádi tuto myšlenku obnovili, a proto prodáváme léky
s menší marží, abychom mohli vyjít vstříc našim zákazníkům a nabídnout jim léky za výhodnější cenu.
S chytrou lékárnou zkrátka šetříte!
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Chytrá lékárna ve spolupráci s Městským divadlem Brno
nabízí všem předplatitelům jednorázovou slevu 10%
na nákup v Chytré lékárně (po předložení karty předplatitele).
Sleva se nevztahuje na léky vázané na lékařský předpis
a nelze ji kombinovat s jinými akcemi a slevami.
Chytrá lékárna, Slovákova 11, Brno, 602 00

www.chytralekarna.eu
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ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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4. května 2012

na hudební scéně
11
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Oãní optika

LACOSTE, NIKE, PUMA, SEIKO, LEVI'S,
DAVIDOFF, JAGUAR a dal‰í.
SAGITTA se nezab˘vá pouze obchodem,
dlouhodobû podporuje stfiední i vysoké ‰koly
umûleckého smûru a zdravotního zamûfiení, organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch, festival
umûleck˘ch ‰kol ENCOUNTER.
K dlouholet˘m pfiíznivcÛm a spokojen˘m majitelÛm oãní optiky dodávané SAGITTOU patfií
Vlastimil Zábransk˘, Jifií Such˘, Jitka Molavcová, Marek Eben, Jan VodÀansk˘, Pfiemysl

na scénû MdB

Sledujete pozornû jednotlivá pfiedstavení na‰eho oblíbeného divadla? Pak Vám urãitû neuniklo, Ïe se s nimi na jevi‰ti setkáváte velice
ãasto. NevyÏadují reÏijní vedení, kost˘my ani nápovûdu, nedostávají honoráfi, ba ani nestárnou.
A pfiitom dokáÏou i z nenápadného herce udûlat
osobnost. Ano, rozumíte mi dobfie – mám na
mysli optické prostfiedky, br˘lové obruby nebo
sluneãní br˘le.

Rut, Jitka âvanãarová, Felix Slováãek, Jifií Grygar. Z brnûnsk˘ch osobností jsou to napfiíklad
Du‰an Vitázek, Pavla Vitázková, Radka Coufalová, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Petr
·tûpán, Ján Jackuliak a mnozí dal‰í. V roce 2008
sponzorovala SAGITTA sluneãními br˘lemi
PUMA fotbalov˘ národní t˘m âeské republiky.
Budete-li v prÛbûhu pfiedstavení obdivovat,
jak to tûm ‰ikovn˘m pfiedstavitelÛm hlavních
i vedlej‰ích rolí na jevi‰ti s br˘lemi slu‰í, mûjte
na mysli, Ïe stejnû krásné br˘le dodané SAGITTOU Brno od pfiedních svûtov˘ch v˘robcÛ mÛÏete mít kdykoli i Vy. Staãí rozkliknout na
internetu stránky www.sagitta.eu a okamÏitû se
dozvíte, ve které oãní optice nejen v Brnû, ale
v celé âeské republice si takovéto obruby ãi sluneãní br˘le mÛÏete pofiídit.
Jaroslav Majerãík, SAGITTA Brno

Stejnû jako v Ïivotû i na prknech znamenajících svût dokáÏou správnû zvolené br˘le zázraky.
Uberou nebo pfiidají léta, zakryjí vrásky, poskytnou ochranu pfied nemilosrdn˘mi reflektory, dodají pocit dÛleÏitosti nebo tfieba anonymity. Jsou
nepostradatelnou pomÛckou kaÏdého herce, vyÏádá-li si to role nebo pan reÏisér.
Dlouholet˘m spolehliv˘m dodavatelem br˘lov˘ch obrub a sluneãních br˘lí Mûstského divadla Brno je spoleãnost SAGITTA Brno.
V pfií‰tím roce oslaví SAGITTA dvacáté narozeniny a za tûch 20 let se stala nejv˘znamnûj‰ím
optick˘m velkoobchodem v âeské republice. Od
zaãátku vsadila na kvalitu a dnes má zastoupení
mnoha svûtov˘ch znaãek, jako jsou CALVIN
KLEIN, FENDI, KARL LAGERFELD, JIL
SANDER, TOM TAILOR, ELLE, ESPRIT,
12
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cena thálie

tví. Nejsem z divadelní rodiny. V Trenãínû,
odkud pocházím, divadlo nemáme.
Jak bude vypadat vá‰ zítfiej‰í den?
Na ten se stra‰nû moc tû‰ím, dneska koneãnû
jedeme s Pavlínkou do Brna, hezky se vyspinkáme, ráno pÛjdeme s na‰í fenkou na vycházku a pak jsme pozváni ke kamarádÛm na
jiÏní Moravu na víneãko – moc se tû‰íme.
Kam si postavíte teì jiÏ druhou so‰ku?
Druhá pÛjde do divadla. První mám doma,
slouÏí zatím jako dobr˘ lapaã prachu. Speciální místo na ni nemám.
Myslíte, Ïe druhá tak prestiÏní cena sebou
pfiinese zmûny? Tfieba stûhování nebo roli
v tisícidílném seriálu? Stále Du‰an Vitázek
zÛstává vûrn˘ na‰emu Mûstskému divadlu?
O tom nerozhoduje ani Thálie, ani aÏ tak já,
ale ãistû jen nabídka. Kdyby byla zajímavá,
zváÏil bych, zda ji pfiijmu, je to, jak fiíkám,
o nabídce, o niãem jiném.
Du‰ane, pfieji vám, aby míst na dal‰í so‰ky
pfiib˘valo a hlas, kter˘ zní témûfi dennû divadlem nadále znûl a dûlal radost divákÛm.
Bylo mi ctí úãastnit se z hledi‰tû udûlování
Cen Thálie 2011 a moci b˘t jedním z prvních nespoãtu gratulantÛ. Ná‰ rozhovor bych
ráda zakonãila srdeãn˘m blahopfiáním.
Dûkuji za rozhovor.
Michaela Janãová

Herecká asociace udûlila 24. bfiezna 2012 na
slavnostním vyhlá‰ení v praÏském Národním
divadle prestiÏní Cenu Thálie v kategorii
Opereta, muzikál a jin˘ hudebnû-dramatick˘
Ïánr Du‰anu Vitázkovi za jeho mimofiádn˘
v˘kon v muzikálu Jekyll a Hyde.
Du‰ane, dnes je to druhá Thálie, jaké máte
pocity?
Jedním slovem pfiíjemné. Vládne tady stra‰nû
hezká atmosféra. Cel˘ pofiad udûlování cen
byl v˘born˘ a vtipn˘. Technické poruchy o to
vtipnûj‰í… V‰ichni ocenûní kolegové mûli
krásnou fieã. KaÏd˘ mluvil o té své divadelní
partû, posílal pozdravy, to se mi líbilo.
Pocítil jste rozdíl, teì s odstupem ãasu, kdyÏ
jste podruhé usedl na prkna Národního divadla a ãekal, jestli se zadafií dovézt do Brna
druhou so‰ku Thálie?
Byl to velk˘ rozdíl. Nervozita byla ale stejná.
Poprvé Berger z muzikálu Hair (VlasÛ) byla
naprostá euforie, je‰tû za dob ‰koly, bral jsem
to jako „holaj du‰aj“ a tentokrát jsem cítil, Ïe
divadlo chci opravdu dûlat.
Jak se chlapec ze Slovenska dostal do Brna?
To je na cel˘ rozhovor. Ale zkrácenû fieãeno
pfies kamarády, které mám kolem sebe od
dûtství. Jenom díky jim, kamarádÛm z Brna,
vím, Ïe existuje nûco jako muzikálové herec13
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Markéta Sedláčková,
Petr Štěpán

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Radka Coufalová,
Martin Havelka

William Shakespeare

biskuPský dvůr

23. června - 8. července 2012
14
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Stano Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán

Premiéra výpravné legendy se zpěvy
23. června 2012

Foto:jefK ratochvil,Tino K ratochvil

PÛvodní historické drama vzniklé pfiímo pro jedineãn˘
prostor Biskupského dvora hodlá nejen vyuÏít jeho unikátních dispozic a magické atmosféry – pfiichází i s látkou, která se právû do jeho prostor nanejv˘‰ hodí. Tûlo
hrdiny na‰í inscenace, legendárního vojevÛdce rakouské
armády Franti‰ka Trencka, totiÏ odpoãívá jen nûkolik desítek metrÛ od Biskupského dvora, v kapucínské kryptû
kostela Nalezení svatého KfiíÏe.
Vûhlasn˘ baron Trenck byl mimofiádnû sugestivní, kontroverzní a rozporuplnou osobností – vzdûlan˘ intelektuál, schopn˘ váleãník a pfiitaÏliv˘ muÏ na stranû jedné,
pudov˘ násilník na stranû druhé. Jeho Ïivotní pfiíbûh byl
pln˘ bitev, násilí, neustálé koketérie se smrtí a zároveÀ
mnoha romantick˘ch milostn˘ch avant˘r. Inscenace,
která o nûm vypráví, bude rovnûÏ opulentní divadelní
hostinou: v˘pravné kost˘my, bojové scény, duchaplné
konverzace i komentující vstupy jarmareãního pûvce, to
v‰e ve spojení s krásou historické architektury a volného
nebe nad námi. V titulní roli rváãe i milovníka Trencka
se objeví Petr ·tûpán.

2
15
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PředPlatné Pro Pěkné Podvečery
Stejnû jako v pfiedcházejících letech jsme pro vás
i letos pfiipravili nabídku nev‰edních inscenací
ãesk˘ch a zahraniãních autorÛ v rámci pfiedplatného, díky nûmuÏ si nemusíte lámat hlavu nad tím,
zda se vám po vystání fronty u pokladen podafií zakoupit pro vás ideální místa na sezení. Pfiedplatitel
si totiÏ vybírá místa sám a ta se po celou dobu
trvání abonmá nemûní. Budeme vás také pravidelnû informovat o ve‰kerém divadelním poãínání
prostfiednictvím ãasopisu Dokofián a zvát vás na
mimofiádné akce za zv˘hodnûnou cenu. Ta je podstatná uÏ pfii samotné koupi abonmá, protoÏe je
oproti pfiímému nákupu vstupenek na pokladnû ãi
na internetu bezmála o 1 180 Kã levnûj‰í. Pfiijìte s
námi sdílet nev‰ední chvíle a nezapomenutelné
záÏitky!

âINOHERNÍ SCÉNA
Jaroslav Îák – Hana Bure‰ová

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
hudební komedie ze Ïivota ‰tudákÛ a kantorÛ
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû pfiedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“
„Snûdl jsem párek nevalné chuti a nepfii‰lo mi
volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdû kultovní
hlá‰ky pocházejí – jak v‰ichni ctitelé ãeské filmové
klasiky dobfie ví – z legendárního snímku Martina
Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ ménû je znám˘ fakt,
Ïe filmov˘ scénáfi vznikl na základû divadelní
komedie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana napsal
stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten vycházel
z vlastní humoristické prózy ·tudáci a kantofii, jeÏ
se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáfiÛ mimofiádnému ohlasu.
A tak lze dnes fiíct, Ïe Îákovy neopakovatelné
postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ – stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní ‰koly coby
sportovního zápasu – jsou právem nesmrtelné. Ba
dokonce lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat ‰kola,
budou platit i brilantní a hluboce vtipné Îákovy
postfiehy o ní. Îákova divadelní verze se stala
rovnûÏ základem adaptace Hany Bure‰ové; jsou do
ní navíc dûjovû zakomponovány populární písniãky

âINOHERNÍ SCÉNA
Andrew Bovell

V¯K¤IKY DO TMY
psychologick˘ thriller o sexu, lÏích a tajnostech
Mimofiádnû vzru‰ující hra jednoho z nejuznávanûj‰ích australsk˘ch dramatikÛ a filmov˘ch scenáristÛ souãasnosti pro‰la s velk˘m ohlasem
newyorskou Broadwayí i lond˘nsk˘m West
Endem. Doãkala se také úspû‰né filmové adaptace.
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky
ladûné tragikomedie
tûÏí z permanentní
konfrontace rozliãn˘ch úhlÛ pohledu
v nûkolika soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty a vzájemnû jen
domnûle nesouvisející v˘seky ze Ïivota
devíti postav – dvou manÏelsk˘ch párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího
manÏela, její pacientky, jakoÏ i jednoho osamûlého
muÏe, jenÏ byl kdysi pacientãin˘m snoubencem,
v mozaiku plnou pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou
souhrou okolností ve strhující koncert jdoucí aÏ na
dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama lidí, muÏÛ
a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, tajností, lÏí,
sexu a smrti. Vypráví o chybách, které dûláme,
a o následcích, které si za nû odná‰íme. A dÛrazem
na absenci dÛvûry a lásky poukazuje právû na jejich
nezbytnost a potfiebnost v na‰ich Ïivotech.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Pavla Vitázková, Petr ·tûpán, Markéta
Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková, Martin
Havelka, Eva Ventrubová, Tomá‰ Sagher, Robert
Jícha, Tereza ·kodová a Bohumil Vitula.

tfiicát˘ch let, které v inscenaci Ïivû hraje a zpívá
studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu
nahlíÏeny typické ‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘
boj“ ‰tudákÛ a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme
povûdomé typy a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála,
Igor Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘,
Hana Holi‰ová, Ivana Skálová, Lenka Janíková,
Jan Mazák, Zdenûk Junák, Ladislav Koláfi, Martin
Havelka, Ivana VaÀková, Irena Konvalinová,
Karel Mi‰urec, Josef Jurásek, Zdenûk Bure‰.
16
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Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ
i divákÛ po celém svûtû. A není divu. Postihuje
totiÏ v geniální metafofie odvûké tíhnutí lidstva
k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi tûmito dvûma póly
v kaÏdém z nás probíhá. DokáÏí-li v‰ak spoleãnû
existovat, co se stane, jsou-li oddûleny od sebe?
A má doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m
já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘
s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? A co teprve kdyÏ
Jekyll pochopí, Ïe
sérii tajemn˘ch vraÏd
v jeho okolí má na
svûdomí právû jeho
druhé já? Muzikál
skladatele Franka
Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na toto téma
slavil
jiÏ
velké
úspûchy na newyorské Broadwayi
i v fiadû evropsk˘ch
státÛ. Strhující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké pfiíleÏitosti
ãiní jeho uvedení v na‰em divadle, které se soustavnû vûnuje tomu nejkvalitnûj‰ímu ze soudobého
svûtového muzikálu, dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost
zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo
souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Du‰an Vitázek nebo Petr Gazdík, Ivana
VaÀková nebo Viktória Matu‰ovová, Johana
Gazdíková nebo Hana Holi‰ová, Milan Nûmec
nebo Karel ·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan
Lindner, Miloslav âíÏek, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina, Zdenûk Bure‰ nebo Jan Mazák, Luká‰ Janota
nebo Jakub Uliãník, Jana Musilová nebo Marta
Prokopová a dal‰í.

HUDEBNÍ SCÉNA
Fred Ebb & Bob Fosse, John Kander

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

Pfiedplatné pro pûkné podveãery má pohybliv˘ hrací den
a zaãátky pfiedstavení v 18.00 hodin.
Objednávky pfiijímá komerãní oddûlení divadla,
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 410.
Cena: 1.560,- Kã;
pro dÛchodce, studenty a drÏitele
prÛkazÛ ZTP a ZTPP: 1.280,- Kã.
Pfiedplatné lze zakoupit od 7. kvûtna 2012
kaÏd˘ v‰ední den od 8.30 do 11.30
a od 12.00 do 16.00 hodin.
(Bûhem prázdnin: po, út, ãt, pá 10.00 – 14.00 hod.,
stfieda 9.00 – 16.30 hod.)
Abonmá lze objednávat i na http://www.mdb.cz.

HUDEBNÍ SCÉNA
Frank Wildhorn, Leslie Bricusse

JEKYLL A HYDE
romantick˘ muzikál
Není mnoho známûj‰ích a více vzru‰ujících
pfiíbûhÛ, neÏ je ten o Jekyllu a panu Hydeovi. Od
roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval
svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana

2012/2013
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KVĚTEN 2012

iii. ročník festivalu divadelní svět brno červen 2012
Maxim Gorkij Theater Berlin:
ROCCO A JEHO BRAT¤I
Drama na motivy stejnojmenného slavného
filmu Luchina Viscontiho z roku 1960 vypráví pfiíbûh o osudech pûti bratrÛ, ktefií pfiicházejí z venkova do velkého mûsta hledat
obÏivu. Inscenace byla nominována na
Cenu Fridricha Lufta v roce 2011, tvÛrce
Antú Romero Nunes získal Cenu Kurta
Hübnera za reÏii.
ReÏie: Antú Romero Nunes
SKaGeN:
BERLIN ALEXANDERPLATZ
Hra, inspirovaná stejnojmenn˘m románem
Alfréda Döblina o osudech malého ãlovûka
v Nûmecku v ponurém pfielomu 20. a 30. let,
je mnohovrstevnou koláÏí o podobách na‰eho svûta a postavení jednoho obyãejného
ãlovûka uprostfied sociální ma‰inérie.
ReÏie: Barbara Serulus

Divadlo Aréna: KUKURA
Inscenace Martina âiãváka pojmenovává
kontroverzním zpÛsobem dne‰ní stav kultury a divadla a je pfiímo inspirovaná osobností, postojem a pÛsobením Juraje Kukury;
ãlovûka, herce a divadelního fieditele.
ReÏie: Rastislav Ballek
Dejvické divadlo:
MUÎ BEZ MINULOSTI
Antero Lujanen procitne a zjistí, Ïe si nepamatuje, jak se jmenuje, kde pracuje, zdali je
Ïenat˘, zkrátka nic. Divadelní adaptace filmového scénáfie finského reÏiséra a scénáristy Akiho Kaurismäkiho pfiinesla dvû
Ceny Alfréda Radoka – v kategorii Inscenace roku 2010 a Nejlep‰í hereck˘ v˘kon
roku 2010 (David Novotn˘).
ReÏie: Miroslav Krobot

VSTUPENKY ON-LINE na www.mdb.cz
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Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Bill s Ráchel se budou brát. Oba se na svatbu velice
tû‰í. JenÏe ráno pfied obfiadem se Bill probudí v posteli
po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje, a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi
dûlo – a dívka fiíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû
ukr˘t do koupelny a za vydatné pomoci svûdka Toma
a nebohé, do vûci omylem zapletené pokojské Julie, se
pokusit v‰e utajit pfied nevûstou a její matkou...
Skvostná klasická situaãní komedie, pfii níÏ se bájeãnû
pobavíte!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Slováková, Milan
Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.

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

Sofokles: OIDIPUS KRÁL
Geniální dílo z doby pfied dvûma a pÛl tisíci lety b˘vá
pokládáno za nejdokonalej‰í antickou tragédii vÛbec
a tvofií jeden z vrcholÛ svûtového dramatu v‰ech dob:
plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pfiíbûh
o zloãinu a trestu, vinû, sebepoznání a odpovûdnosti
nabízející mimofiádné herecké pfiíleÏitosti. Thébsk˘
vladafi Oidipus pátrá po pfiíãinû, pro kterou Théby
suÏuje mor; podle delfské vû‰tby jde o boÏí trest za
nepotrestanou vraÏdu pfiedchozího krále Laia. Oidipus,
rozhodnut˘ odhalit pravdu a vykonat pomstu, objevuje
krutou minulost a pfii jejím poznání prohlédnuv a po znav pravdu, sám oslepne. Pfiíbûh Oidipa je pfiíbûhem
o síle osudu, naplÀujícího se právû skrze skutky, jimiÏ
se mu lidé snaÏí vyhnout. Pfiíbûhem jedince, kter˘ platí
za zloãin proti fiádu, aãkoliv tento zloãin spáchal nejen
nevûdomky, ale dokonce proti racionální vÛli své
i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. Oidipus Král v‰ak není
pouze dramatickou anal˘zou individuálního svûdomí,
obsahuje i úÏasn˘ sociální rozmûr. TfiebaÏe byl ústfiední
a prvotní zloãin spáchán bezdûky, stal se reáln˘m
naru‰ením rovnováhy fiádu svûta. A je neodkladnou
povinností Oidipa jako vladafie tuto rovnováhu opût
nastolit, a to i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvofiil
vûãné naléhavû rezonující drama o dialektice Ïivota
ãlovûka a univerza, které mÛÏe b˘t vÛãi jedinci nesmírnû kruté, nikdy se v‰ak nesmí stát panstvím náhody
a zvÛle.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach, Ivana VaÀková, Viktor Skála, Josef
Jurásek, Jan Mazák, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka,
Zdenûk Bure‰, Miroslava Koláfiová, Irena Konvalinová, Katefiina Krejãová, Tereza Martinková, Martin
KfiíÏka, Karel ·karka, Jakub Uliãník a dal‰í.

Pierre Corneille: CID
Jeden ze základních kamenÛ klasického dramatu
v dûjinách divadla námûtovû ãerpá svÛj úÏasnû strhující
pfiíbûh ze ‰panûlsk˘ch rytífisk˘ch romancí. Láska
Jimény a dona Rodriga spûje ke ‰Èastnému zavr‰ení ve
sÀatku, ale situace se neãekanû zkomplikuje. Jiménin
otec totiÏ urazí otce Rodrigova a Rodrigo mstí otcovu
pohanûnou ãest: v souboji hrabûte zabije. Jiména Ïádá
Rodrigovu hlavu, podfiizujíc lásku vÛli a poÏadavku
rodové cti. Rodrigo v‰ak vybojuje ·panûlsku dÛleÏité
vítûzství nad Maury a získává ãestn˘ pfiídomek Cid
(pán), jakoÏ i panovníkovu pfiízeÀ za své zásluhy o stát.
Jiména nicménû trvá na potrestání muÏe, kter˘ zabil jejího otce, pfiestoÏe jej miluje... Pod kÛÏi se vtírající dramatick˘ úãinek scén, opl˘vajících velkolep˘m
a pfiitom zcela logick˘m patosem, roste z mistrovské
v˘stavby dûje, kter˘ se toãí kolem konfliktu lásky
a cti, vá‰nû a vÛle a nutí jak Rodriga, tak Jiménu volit
mezi vzájemnou láskou a povinností vÛãi rodinû a státu.
Zvítûzí povinnost, rodová a osobní ãest spolu s vy‰‰ími
a nadosobními zájmy nad individuálním citem, kter˘
naz˘váme láskou? To se dozvíme aÏ v samotném
závûru tohoto mimofiádného díla. Corneillovo skvostné
básnické drama (staré bezmála ãtyfii století) tak mÛÏe
v na‰í dobû, prosáklé od teorie po praxi egoismem,
dobû, kdy pojmy povinnost a ãest zplanûly k bezobsaÏnosti, rezonovat my‰lenkami nejen provokativními
a potfiebn˘mi, ale i nezbytnû krásnû podvratn˘mi.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák,
Petr ·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav
Matûjka, Patrik Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena
Konvalinová, Miroslava Koláfiová a dal‰í.

Milan Uhde, Milo‰ ·tûdroÀ, Leo‰ Kuba:
DIVÁ BÁRA
Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ jsou nespornû nestory
(nejen) brnûnského muzikálu – od legendární Balady
pro banditu aÏ po dvojici muzikálov˘ch titulÛ pro Mûstské divadlo Brno: Nana a âerven˘ a ãern˘. Po
zmínûn˘ch dvou muzikálech na témata z klasické svûtové literatury zvolili nyní, spoleãnû s dal‰ím hudebním
skladatelem Leo‰em Kubou, námût z literatury ãeské
– Divou Báru BoÏeny Nûmcové. Libretista Milan Uhde
se mimo jiné inspiroval i tragick˘mi osudy samotné autorky, kterou celoÏivotnû provázela netolerance, strach
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Program květen
činoherní scéna
1.5. út 19.30 tři v tom

hudební scéna
1.5. út 19.30 divá bára

E2

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

A2/AB2

4.5. pá 19.30 Ptákoviny podle aristofana
9.5. st 19.30 mozart!

A4

4.5. pá 19.30 dokonalá svatba

10.5. čt 18.00 mozart!

5.5. so 19.30 dokonalá svatba

11.5. pá 18.00 mozart!

6.5. ne 19.30 oidipus král

T2012

13.5. ne 19.30 Jméno růže

A2012/M2012

7.5. po 19.30 oidipus král

Z2012

14.5. po 19.30 Jméno růže

R2012/X2012

C2

15.5. út 18.00 Jméno růže

PP1

8.5. út 19.30 cid
9.5. st 19.30 tři v tom

AB3

18.5. pá 19.30 Jekyll a hyde

10.5. čt 19.30 tři v tom

AB4

19.5. so 15.00 Jekyll a hyde

11.5. pá 19.30 tři v tom

E5

19.5. so 19.30 Jekyll a hyde

12.5. so 19.30 tři v tom

AB6

20.5. ne 18.00 Jekyll a hyde

13.5. ne 19.30 sugar! (někdo to rád horké)
14.5. po 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

P18

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

PPP

Mozart!

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

C5

20.5. ne 19.30 tři v tom

D

21.5. po 19.30 tři v tom

AB1

22.5. út 19.30 tři v tom

AB2

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

A4

25.5. pá 19.30 tři v tom

AB5

26.5. so 19.30 tři v tom

A6

27.5. ne 19.30 tři v tom

E7

Ptákoviny
podle Aristofana

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

C2

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

C4

20
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DivADElní fEsTivAl

PREMiéRA

vEřEjná GEnERálkA

hosTování

DERniéRA

Program červen
činoherní scéna

hudební scéna

1.6. pá 19.30 tři v tom

1.6. pá 14.00 Pokrevní bratři

3.6. ne 18.00 charleyova teta

1.6. pá 19.30 Pokrevní bratři

C5/E5

4.6. po 19.30 charleyova teta

2.6. so 19.30 Pokrevní bratři

P

5.6. út 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

3.6. ne 19.30 Pokrevní bratři

D/E7

6.6. st 19.30 my fair lady (ze zelňáku)

4.6. po 19.30 Pokrevní bratři

A1/AB1

7.6. čt 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

5.6. út 19.30 Pokrevní bratři

A2/AB2

10.6. ne 20.00 berlin alexanderplatz Divadlo skaGen

6.6. st 19.30 Pokrevní bratři

A3/AB3

12.6. út 19.30 cid

7.6. čt 19.30 Pokrevní bratři

A4/AB4

13.6. st 20.00 kukura
14.6. čt 20.00 muž bez minulosti

E2

9.6. so 19.00 rocco a jeho bratři Maxim Gorki Theater

Divadlo Aréna

11.6. po 20.00 divá bára

Dejvické divadlo

17.6. ne 19.30 tři v tom

13.6. st 18.00 divá bára

18.6. po 19.30 tři v tom

A3

16.6. so

19.6. út 19.30 tři v tom

A2

17.6. ne 18.00 Pokrevní bratři

zadáno

18.6. po 18.00 Pokrevní bratři

20.6. st 18.00 brouk v hlavě
21.6. čt 18.00 brouk v hlavě

Průvod masek

19.6. út 19.30 Pokrevní bratři

C2/E2

20.6. st 19.30 Pokrevní bratři
21.6. čt 19.30 Pokrevní bratři

C4

22.6. pá 19.30 Pokrevní bratři

A5/AB5

23.6. so 20.30 baron trenck

23.6. so 19.30 Pokrevní bratři

A6/AB6

24.6. ne 20.30 baron trenck

24.6. ne 18.00 Pokrevní bratři

25.6. po 20.30 baron trenck

25.6. po 19.30 Pokrevní bratři

26.6. út 20.30 baron trenck

26.6. út 19.30 Pokrevní bratři

27.6. st 20.30 baron trenck

27.6. st 19.30 Pokrevní bratři

biskuPský dvůr 2012

28.6. čt 20.30 baron trenck
30.6. so 20.30 koločava
2.6. po 20.30 zkrocení zlé ženy
3.7. út 20.30 zkrocení zlé ženy

Upozornûní pro stávající abonenty:
VáÏení pfiedplatitelé, dovolujeme si Vás upozornit
na zmûnu v repertoáru. Vzhledem k podmínkám
pfii vyjednávání o autorsk˘ch právech jsme museli
uãinit zmûnu v nasazení inscenací. Proto uvedeme
muzikál Pokrevní bratfii jiÏ v této sezonû a druh˘
díl Osudové komedie - Oãistec pfiesouváme do sezony 2012/2013. Dûkujeme za pochopení.

4.7. st 20.30 zkrocení zlé ženy
6.7. pá 20.30 baron trenck
7.7. so 20.30 baron trenck
8.7. ne 20.30 baron trenck
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a nepochopení. V˘sledkem je velké drama, ve kterém
Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na ‰tûstí,
i za právo své kamarádky Eli‰ky, nucené do sÀatku
s nemilovan˘m muÏem, s nedÛvûrou a nepfiátelstvím
celé obce – byÈ pohnutky jednotliv˘ch vesniãanÛ jsou
rozdílné, coÏ Uhde ve svém scénáfii mistrnû rozkr˘vá.
Bohat˘ pfiíbûh logicky korunuje i nenápadn˘, ale o to
silnûj‰í milostn˘ motiv vztahu Báry k myslivci.
ReÏie: Juraj Nvota
Hrají: Andrea Bfiezinová, Vojtûch Blahuta, Stanislav
Slovák nebo Du‰an Vitázek, Marta Prokopová, Ale‰
Slanina, Igor Ondfiíãek, Jana Musilová, Jan Mazák,
Lenka Janíková, Ladislav Koláfi, Viktor Skála, Lenka
Bartol‰icová a dal‰í.

a koÏené bundû, kter˘ hraje karty, holduje alkoholu,
miluje, sní a pere se o svou svobodu... Brilantní kus
zaujme pop-rockovou hudbou; melodicky vdûãné
a dobfie zapamatovatelné pasáÏe stfiídají strhující sborové scény. Po stránce herecké dokáÏe pak inscenace
vytûÏit z talentovan˘ch hercÛ brnûnské scény to nejlep‰í. Z celého pfiedstavení doslova pr˘‰tí taková síla,
Ïe pfii závûreãn˘ch ovacích onen triumf dokonalosti
pocítíte na vlastní kÛÏi.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Jan JeÏek,
Marta Prokopová nebo Ivana Skálová, Petr Gazdík
nebo Jifií Mach, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová, Jana Musilová
nebo Markéta Sedláãková, Katefiina Krejãová nebo
Lucie ·auerová, Tereza Martinková nebo Svetlana
Slováková, Eva Jedliãková nebo Andrea Bfiezinová,
Rastislav Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher, Milan Nûmec
nebo Jakub Przebinda a dal‰í.

Jifií Îáãek, Zdenek Merta:
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip
a odvahu tnout do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãensk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praotcem v‰ech satirikÛ. PfiestoÏe
jsou jeho hry více neÏ 2400 let staré, jsou ve své
velkolepé spoleãenské kritiãnosti stále inspirující. Zfiejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âechách je
pfiepis PtákÛ básníka Jifiího Îáãka Ptákoviny podle
Aristofana, jeden z ojedinûl˘ch poãinÛ ãeského satirického divadla 80. let. Îáãek svou znaãnû volnou
adaptaci Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy komentoval
vûtou: „Na pfiípadnou námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra
neÏ Ptáci, mohu odpovûdût protinámitkou, Ïe i svût se
od Aristofanov˘ch dob ponûkud zmûnil.“ Jde o text,
kter˘ má pro Mûstské divadlo takfiíkajíc historick˘ v˘znam – pfii jeho inscenaci se v tûsnû pfiedrevoluãním
Národním divadle poprvé se‰li reÏisér Stanislav Mo‰a
a hudební skladatel Zdenek Merta. Nyní se k patfiiãnû
aktualizovanému a revidovanému textu vracejí, aby se
opût pokusili (Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové
ta‰kafiice s její Ïivelnou hravostí, plebejskou neuctivostí
a humornou nadsázkou.“ NeboÈ: „Staré se tváfií jako
nové, /coÏ mûní leda kolorit./ VÏdycky se sãuchnou
vyÏírkové/ a usadí se u koryt!“
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav
Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel
Mi‰urec, Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo
Tereza Martinková, Libu‰e Barto‰ková nebo Martina
Severová, Jifií Mach nebo Jakub Przebinda, Michal Isteník, Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina, Svetlana
Slováková, Ivana Skálová nebo Pavla Vitázková,
Zdena Herfortová nebo Markéta Sedláãková, Ladislav
Koláfi, Igor Ondfiíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav
Matûjka, Zdenûk Junák, Luká‰ Vlãek, Mária Lalková,
Vojtûch Blahuta, Eva Jedliãková a dal‰í.

Umberto Eco: JMÉNO RÒÎE
Franti‰kánsk˘ bratr William z Baskervillu spolu se
sv˘m Ïákem, mlad˘m novicem Adsonem z Melku pátrá
po okolnostech záhadn˘ch úmrtí, k nimÏ dochází
bûhem nûkolika listopadov˘ch dnÛ roku 1327 v jednom
nejmenovaném opatství v Itálii a které úzce souvisí
s nejvût‰í knihovnou tehdej‰ího kfiesÈanského svûta.
Chce-li William z Baskervillu pfiijít záhadû na kloub,
musí se vzepfiít autoritû církve, Svaté inkvizici i ãelit
temnému spiknutí mnichÛ v opatství, musí se zkrátka
spolehnout jen na svÛj dÛvtip a inteligenci... Vá‰niv˘m
a magick˘m pfiíbûhem proniká divák do tajÛ stfiedovûké vzdûlanosti i stfiedovûké politiky, do milostn˘ch
vytrÏení, do víru hlubinn˘ch duchovních prozfiení
i smyslné rozko‰e...
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Junák,
Ladislav Koláfi, Rastislav Gajdo‰, Stano Slovák, Luká‰
Vlãek, Jaroslav Matûjka, Michal Nevûãn˘, Miloslav
âíÏek, Igor Ondfiíãek, Jifií Mach, Martin Havelka,
Radek Láska a dal‰í.
Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval
svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana
Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie
odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi
tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. Má doktor
Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem
v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí
sdílí totéÏ tûlo? Muzikál skladatele Franka Wildhorna
a libretisty Leslie Bricusseho na toto téma slavil jiÏ
velké úspûchy po celém svûtû. Strhující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení v na‰em divadle dal‰í
mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀko vá nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel ·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.

Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
Z pera nejúspû‰nûj‰ího evropského libretisty Michaela
Kunzeho a amerického skladatele Sylvestera Levaye
pochází muzikál, kter˘, jak uÏ sám název napovídá, je
pfiíbûhem slavného skladatele; pfiíbûhem o snaze osvobodit se z pout konvencí, o touze po tvÛrãí svobodû.
Nekoneãn˘ boj génia s prÛmûrností je pak v inscenaci
zosobnûn zázraãn˘m dítûtem, s nímÏ je umûlec bûhem
svého Ïivota neustále konfrontován. Perfektní figurka
v rokokové róbû oproti ãlovûku s dredy, v dÏínách
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v oslnění

radka coufalová
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muzikál byl prakticky jen t˘den. V provozu
na‰eho divadla se to bralo vlastnû jako záskoková vûc, takÏe se pfiípravû nemohla vûnovat
stejná doba jako normální premiéfie. Bylo tak
jen nûkolik zkou‰ek v generálkovém t˘dnu
a pak uÏ rovnou premiéra.
Radila jste se s nûkterou kolegyní, které
hrají stejnou roli uÏ skoro tfiináct let?
Nabídla se mnû Markéta Sedláãková, Ïe jí
mÛÏu kdykoliv zavolat a poradit se. Na jednu
zkou‰ku se pfii‰la i sama podívat a fiekla mi
spí‰ takové ty technické vûci na jevi‰ti. Vzpomínám si, Ïe já jsem takhle podobnû kdysi zasvûcovala Hanu Holi‰ovou do role Sukie
v âarodûjkách, kdyÏ zaskakovala za Alenku
Antalovou, která otûhotnûla.
Nebojíte se právû srovnání s tûmito uÏ
„ostfiílen˘mi“ Lízami?
Tím se rozhodnû nezab˘vám, protoÏe to bych
na jevi‰tû nemohla ani vylézt. Ale vím, Ïe
jsou diváci, ktefií uÏ My Fair Lady vidûli nûkolikrát nebo jsou fandové urãité hereãky,
a ti pochopitelnû srovnávat budou.
Role Lízy nabízí dvû odli‰né polohy. Je vám
lépe jako nevzdûlané pouliãní kvûtináfice
nebo vzne‰ené dámû?
To nejde fiíct. Baví mû v˘voj postavy od za-

Tfiiatfiicetiletá Radka Coufalová je v angaÏmá Mûstského divadla Brno uÏ víc neÏ
deset sezon. Za tu dobu si tady zahrála pestrou smûsici charakterÛ od ztfie‰tûn˘ch
holek aÏ po vzne‰ené dámy. Byla nespoutanou ErÏikou, baladickou Markétou Lazarovou, zprvu zakfiiknutou Sukie, roztomilou
Cosettou, uctívanou i nenávidûnou Evitou, líbeznou Snûhurkou, kouzelnou chÛvou Mary
Poppins nebo vypoãítavou mrchou Roxie
Hartovou. Nejnovûji se od bfiezna promûÀuje v kvûtináfiku Lízu ëulínkovou, kterou
nastudovala pro obnovenou premiéru muzikálu My Fair Lady (ze ZelÀáku).
Vidûla jste pÛvodní nastudování My Fair
Lady ve va‰em divadle?
BohuÏel jsem to v tom kvantu pfiedstavení
u nás nestihla. Mûla jsem k dispozici videozáznam s Markétou Sedláãkovou, kdysi jsem vidûla i film s Audrey Hepburnovou. Písniãky
z muzikálu jsem znala dvû, Chci jen nûkde
svÛj plácek mít a Spát, spát, kterou jsem pfied
pár lety zpívala v angliãtinû pfii zájezdu na‰eho divadla ve ·panûlsku.
Co pro vás bylo pfii zkou‰ení nejtûÏ‰í?
Hlavnû to byl závod s ãasem, protoÏe na cel˘

V muzikálu
My Fair Lady,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ãátku do konce. Mám uÏ pfies tfiicet, takÏe nemÛÏu pofiád jenom tak nespoutanû skotaãit
po jevi‰ti, musím uÏ b˘t obãas i trochu za
dámu. (smích) BûÏnû v Ïivotû mû na to totiÏ
moc neuÏije. Ale právû na jevi‰ti si uÏívám,
kdyÏ mû hezky uãe‰ou, nalíãí a navlíknou
krásné ‰aty. U Lízy se mi líbí právû ta její promûna z o‰klivého káãátka ve vzne‰enou
dámu. Kdybych tam byla od zaãátku krásná,
tak by mû to tolik nebavilo. Takovou rolí je
tfieba Cosetta v Bídnících.
Máte v muzikálu obzvlá‰È oblíbenou pasáÏ?
Takhle to neberu, baví mû celá hra. Navíc
zatím po ãtyfiech odehran˘ch reprízách
nemám muzikál je‰tû dokonale zaÏit˘. Tû‰ím
se, Ïe teprve postupem ãasu si budu v roli objevovat nové a nové polohy.
Jak jste se jako rodilá Ostravaãka popasovala s hantecem?
To byl pro mû asi nejvût‰í ofií‰ek. Dá se fiíct,
Ïe úvodní tfii scény muzikálu mi daly v pfiípravû zabrat nejvíc. SnaÏila jsem se hantec si
hodnû naposlouchat, nauãit se akcent, aby to
celé znûlo co nejvûrnûji. Zajistila jsem si na
to i odborného poradce. Dovedu si totiÏ
pfiedstavit sebe, kdybych jako Ostravaãka sedûla v divadle a nûjaká hereãka odjinud se na
jevi‰ti pokou‰ela napodobit ostrav‰tinu. To
bych asi byla úplnû bûsná! (smích) Nevím, jak
mû v tomto smûru BrÀáci pfiijmou, ale snad
jsem je nezklamala.
Profesora Higginse hraje novû Petr ·tûpán.
Pokolikáté uÏ spolu takto „partnefiíte“?
Petr ·tûpán byl vlastnû mÛj vÛbec první jevi‰tní partner. Tanãila jsem s ním jako Graziella ve West Side Story, v Koloãavû jsme byli
ErÏikou a Nikolou ·uhajem. Potom jsme se

ská skonãí oficiálnû aÏ pfií‰tí rok v lednu, kdy
budou Jifiíãkovi tfii roky. Do té doby mám
moÏnost nûkterou práci odmítnout, ale zatím
jsem ani jednou nefiekla ne. Tfieba muzikál
Chicago jsem brala jako zatím svÛj vrchol kariéry, kdyÏ bych to tak mûla fiíct. Roxie je
úplnû odli‰n˘ charakter holky, neÏ jsem já,
takÏe o to víc mû tyto mrchy baví hrát.

Radka Coufalová:
UÏívám si, kdyÏ jsem za dámu. AspoÀ na jevi‰ti.
potkali tfieba v Charleyovû tetû, v âarodûjkách... S Petrem jsme navíc kamarádi, loni
v létû jsme tfieba byli i s rodinami na spoleãné
dovolené v Bulharsku.
Jste vlastnû pofiád je‰tû na matefiské dovolené, ale pfiitom jste pfiedtím nazkou‰ela i takové „klády“ jako Katefiinu ve Zkrocení zlé
Ïeny nebo Roxie Hartovou v Chicagu. Jak
to ‰lo skloubit?
To bylo ale jenom proto, Ïe takové role se
prostû nedaly odmítnout! Jinak mnû matefi-

Zrovna na muzikál Chicago jste se navíc zajela podívat i do Lond˘na. Jak se vám tam
líbil?
Technicky to bylo naprosto dokonalé, ale pfiiznám se, Ïe po herecké stránce pro mû trochu
chladné a bez proÏitku. Objevila jsem v tom
u nûkter˘ch hereãek trochu mustr, podle kterého jedou v‰echny tyhle typy rolí. Navíc
pfiedstavitelka Roxie byla takov˘ pûtaãtyfiicetilet˘ diblík, coÏ uÏ se mnû zdálo pro tuto
postavu za zenitem. Musím fiíct, Ïe daleko víc
25
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nás v Lond˘nû s Jirkou (herec Jifií Mach,
manÏel Radky Coufalové – pozn. aut.) zaujal
muzikál Wicked. Ten nás totálnû nadchl od
v˘pravy pfies choreografii a reÏii aÏ po herecké v˘kony. Fantastické pûvecké party tam
má hlavnû ãarodûjnice Elphaba. Na tuto roli
bych si snad nûkdy i myslela... Ale u nás tento
pohádkov˘ pfiíbûh není tak znám˘, takÏe se
bojím, Ïe by to tolik nerezonovalo.
Ve Zkrocení zlé Ïeny jste se zase mohla „vyblbnout“ díky zvolené koncepci reÏiséra
Stana Slováka s mnoÏstvím gagÛ, komick˘ch situací a improvizací. Je vám toto
blízké?
Ohromnû! Improvizace je vzácné kofiení.
V divadlech na Západû nesl˘chaná vûc, o to
víc si váÏím svobody na prknech Mûstského
divadla. Miluju, kdyÏ se stane nûco neãekaného a musím na to zareagovat, vyfie‰it situaci. To je ten adrenalin, kter˘ mû baví. KdyÏ
herec zvládne vybruslit z prÛ‰vihu, posunuje
ho to.

Jste baviã i v Ïivotû?
Jenom v rodinném kruhu. Dobr˘m baviãem
se musí ãlovûk narodit. Nesná‰ím typy lidí, a
nemusí to b˘t jen herci, ktefií pfiijdou nûkam
do spoleãnosti, kde je ostatní neznají, a mají
potfiebu v‰em okolo dávat najevo, Ïe oni jsou
ti „umûlci“. Na takové chování jsem doslova
alergická! Odmaliãka mnû maminka v‰tûpovala, Ïe lidé, ktefií toho nejvíc umí, jsou nejskromnûj‰í. A v tom jsem byla taky vychovaná.
Mûla jste poslední dobou ãas i na va‰eho oblíbeného koníãka – malování?
SnaÏila jsem se. Na podzim bych chtûla uspofiádat v˘stavu sv˘ch obrázkÛ. Jirka mnû doma
navrtal poliãky a udûlal takov˘ krásn˘ v˘tvarn˘ koutek. Tak uÏ se tû‰ím, aÏ si tam k té
své lampiãce sednu, do u‰í si pustím Hrdého
BudÏese s Bárou Hrzánovou, kterou miluju,
a budu si malovat…
Autor: Lenka Suchá
Foto: jef Kratochvil
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ReÏie: Petr Kracik

13. - 15. května 2012

hraJeme na hudební scéně
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Milo‰e ·tûdronû a je‰tû Leo‰e Kubu, kter˘
byl Ïákem profesora ·tûdronû na JAMU
a podílel se uÏ na aranÏmá pfiede‰l˘ch muzikálÛ této dvojice, Nana a âerven˘ a ãern˘.
Mûstské divadlo v Brnû pravidelnû uvádí
kromû svûtov˘ch, dá se fiíct „hitov˘ch“ muzikálÛ, i pÛvodní tvorbu. Jsou to díla principála
divadla Stanislava Mo‰i (vût‰inou s hudbou
Zdenka Merty), ale kupfiíkladu i dva zmínûné
úspû‰né tituly Uhdeho a ·tûdronû. Nana
i âerven˘ a ãern˘ jsou díla vytvofiená na základû svûtové literární tvorby. Oba francouzské námûty autorská dvojice zpracovala na
vysoké profesionální úrovni.
Najednou je tu Divá Bára. Ryze ãeská, pfiesnûji moÏná ryze stfiedoevropská, vÏdyÈ ten
pfiíbûh se mohl odehrát nûkde na Moravû, na
Slovensku nebo v ãeské kotlinû. Je zde pulzující Ïivot na‰í vesnice nûkdy v biedermeieru
v C a K monarchii. Je to pfiíbûh, kter˘ jako
souãasn˘ popsala, odpozorovala, vymyslela
BoÏena Nûmcová. A nejlépe mu rozumíme
právû zde, i kdyÏ motivy, touhy i obavy v pfiíbûhu vyfiãené mají v‰elidskou platnost. Ono
ãe‰ství, ãi slovanství, je cítit nejenom v hudbû,
v choreografii, ale (a pfiedev‰ím) v libretu.
Milan Uhde prostû umí na krátké plo‰e, prostfiednictvím nûkolika pfiesn˘ch dialogÛ stvofiit plnokrevnou postavu. AÈ uÏ je to samotná
hyperaktivní Bára (Andrea Bfiezinová), chápající faráfi, kter˘ o sirotka peãuje (Jan

naPsali o nás
DIVÁ BÁRA V BRNù
– MUZIKÁL VSKUTKU NÁRODNÍ
Dramatik Milan Uhde je spolu se skladatelem Milo‰em ·tûdronûm znám jako autor Balady pro banditu (1975). Toto stûÏejní
hudebnû-dramatické dílo divadla Husa na
provázku (vlastnû Na provázku – jméno husa
bylo likvidováno, vÏdyÈ nám vládl Gustáv
Husák) na motivy Ivana Olbrachta – Nikola
·uhaj loupeÏník se stalo nesmírnû oblíben˘m
pfiedev‰ím mezi mládeÏí, Ïe po zfilmování
Vladimírem Sísem v roce 1978 se písniãky
z muzikálu zpívaly snad u v‰ech táborov˘ch
ohÀÛ. Nikdo v‰ak nesmûl vûdût, Ïe libreto napsal „nepfiítel lidu“ Milan Uhde. Autorství na
sebe vzal Zdenûk Pospí‰il. Uhde jako redaktor zajímavého ãasopisu Host do domu udrÏel pfii Ïivotû toto „skácelovské“ periodikum
aÏ do roku 1970, kdy byly v‰echny snahy
o svobodné my‰lení u nás umlãeny. V roce
1971 se ale Uhdemu povedl husarsk˘ kousek,
kdyÏ v Rudém právu, tiskovém orgánu KSâ,
uvefiejnil svÛj svobodomysln˘ názor na poslání literatury a obãanská práva. Za to byl samozfiejmû potrestán. UÏ Ïádná tvorba, Ïádné
divadlo. Je dobré se o této Uhdeho cestû Ïivotem zmínit právû pro pochopení jeho pfiíklonu k dílu BoÏeny Nûmcové a k Divé Báfie
zvlá‰È. Uhde byl a je stejnû energick˘ a vÏdy
bûÏící za sv˘mi ideály, pfiedstavami, za sv˘m
pfiesvûdãením, jako jeho Divá Bára, kterou
na rozdíl od Nûmcové selanky pfietvofiil
ve svébytnou dramatickou postavu.
PakliÏe Milan Uhde (nevím uÏ kde) zvefiejnil
své Ïivotní krédo: „B˘t sám sebou a odpovídat za to“, potom se zdá, Ïe Bára v podání
Nûmcové a stejnû Bára v Uhdeho verzi se fiídila právû tímto krédem. Je originální a neopakovatelná, divoká a nezvladatelná. KdyÏ
ãlovûk poslouchá Uhdeho, jak mluví o svém
díle, jak se umí zapálit a jeho hlas hfimí, tak
si musí fiíct – je to taková velikánská divá
Bára v muÏském a muÏném podání… Není
tedy divu, Ïe si autor s tématem BoÏeny
Nûmcové dlouho pohrával, aÏ nakonec vznikl
tvar muzikálového libreta. Ke spolupráci pfiizval svého dlouholetého pfiítele a muzikanta
28
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ru‰uje, naopak, hodnû toho pfiíjemnû vzru‰uje.
Zrodil se tedy nov˘ muzikál. Díky brilantnímu obsazení i díky dramaturgii divadla
(v‰estrann˘, pracovit˘ a inspirující Jan ·otkovsk˘), ale hlavnû díky koncepci Mûstského
divadla v Brnû, jeÏ se nebojí uvádût nevyzkou‰ené tituly, vznikl titul dramatick˘, v závûru optimistick˘ a vskutku národní.
Peter Stoliãn˘,
www.musical-opereta.cz, 30. 3. 2012

Mazák), nebo myslivec, pfiející a rozumn˘ –
asi do Báry zamilovan˘ – (Stanislav Slovák,
kterému to moc slu‰elo, alternuje ho stejnû
dobfie Du‰an Vitázek). ReÏisér a herec Slovák byl u tohoto díla zároveÀ asistentem
reÏie. Báfie v˘bornû sekunduje ménû rozhodná, ménû samostatná Eli‰ka (Marta Prokopová). Starosta vesnice (Igor Ondfiíãek) se
svou Ïenou (Jana Musilová) dokázali na
malém prostoru vytvofiit plnohodnotné postavy tûch, ktefií se prostû o vesnici starají –
a velmi tûÏce se rozhodují. Hezky vypracovaná i zahraná byla postava do Báry zamilovaného studiuse Ondfieje (Vojtûch Blahuta),
dÛstojnost sama byl pak správce panství (kterého tak vûrnû popisuje Nûmcová) v podání
Viktora Skály.
V dobrém muzikálu v‰echno do v‰eho zapadá jako puzzle. A z Divé Báry mám pfiesnû
takov˘ pocit. Kromû pravdivû zahran˘ch
a v˘bornû zpívajících protagonistÛ je tady
je‰tû sbor, jako vÏdy vysoce profesionální
a pohybovû i vokálnû dobfie vybaven˘. Choreografka Hana Litterová (profesí také reÏisérka, libretistka, dokonce i scénografka
Národního divadla v Brnû) vytvofiila umné
pohybové propojení moderního tance s lidov˘mi prvky – tfieba dûtské hry, které hodnû
pfiipomínaly PlickÛv národopisn˘ film nasníman˘ v tfiicát˘ch letech na slovenské vesnici
Heºpa. Stejnû tak pfiirozenû vyznûly lehce
stylizované kost˘my Zuzany ·tefunkové –
Rusínové a scéna z prost˘ch dfievûn˘ch blokÛ
Tomá‰e Rusína. Hodnû pomohly dotvofiit
atmosféru vizuální prvky s animacemi (Petr
Hlou‰ek a David Kachlífi).
Je‰tû zde nebyla fieã o hudbû. ·tûdroÀ je zku‰en˘ muzikant, kter˘ má na svém kontû fiadu
v˘znamn˘ch inscenací. A Leo‰ Kuba – jeho
Ïák a dnes znám˘ jazzman, toho má i pfies
svÛj mlad‰í vûk také hodnû za sebou. Netu‰ím, kolik vkladu do té hudby kdo má (je‰tû
nezapomeÀme na instrumentaci pfiímo pro
nástrojové obsazení MdB, kterou má na svûdomí Karel Cón). V˘sledkem v‰ak je kompaktní muzikálov˘ celek, ve kterém zní
lidové nápûvy jako bychom je uÏ mnohokrát
sly‰eli – a vedle toho moderní funky a cosi
jako folkrockové balady. Ale i v té rÛznosti je
cítit neuvûfiitelnû jednotn˘ rukopis. Nic nevy-

V BRNù
RESUSCITOVALI DIVOU BÁRU
Nejznámûj‰í a nejkvalitnûj‰í povídka BoÏeny
Nûmcové se v Mûstském divadle Brno nyní
stala muzikálem. Krátkou romantickou prózu
Divá Bára pfietavila známá autorská dvojice
Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ ve spolupráci
s dal‰ím skladatelem a aranÏérem Leo‰em
Kubou do podoby vrstevnatého hudebního
divadla.
âesk˘ muzikál uÏ (ãasto nezdafiile) recykloval kdejakou romantickou literární pfiedlohu
ãi téma – trpké osudy BoÏeny Nûmcové v jednom propadáku nevyjímaje. MoÏná leckoho
i nyní napadne, zda je vÛbec po více neÏ pÛldruhém století smyslupln˘ transport díla nejlep‰í ãeské spisovatelky na rozezpívané
jevi‰tû. Není tfieba zpochybÀovat dramatické
kouzlo Divé Báry, tedy nadãasového pfiíbûhu
spoleãenského outsidera a xenofobní venkovské obce. Zvlá‰tû kdyÏ jsou tady po ruce
je‰tû dal‰í romantické propriety jako je Báfiin
nejasn˘ pÛvod, její pomyslné ãarodûjnické
schopnosti a ve finále láska s pansk˘m myslivcem, kter˘ ji vyrve zlému davu, a tedy
i pfiedsudkÛm, s nimiÏ cel˘ Ïivot hrdinka bojuje.
Libretista Uhde pfiedlohu v konfliktech, situacích ãi osobách je‰tû více dramaticky zahustil. Bára je tady nemanÏelské dítû Starosty
odloÏené k past˘fii Jakubovi, ve scénáfii je pfiipsána figura chasníka Pavla, kter˘ po Báfie
laãní a jako odmítnut˘ nápadník se jí logicky
mstí. Báru její nimrod nevytahuje z hofiící
márnice, ale oba jsou nakonec obcí pfied
umrlãí komorou exkomunikováni a jako dvojice svobodn˘ch lidí odcházejí hledat lásku
a svÛj nov˘ Ïivot za hranice panství.
29
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Hana Holišová

Roman Vojtek
a Helena Vondráčková

Petra Jungmanová
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benefiční koncert
Pro dětskou onkologii
hudební scéna 30. března 2012

Stáňa Martínková,
manažerka Krtka
s Ilonou Czákovou
a Robertem Jíchou

Ilona Czáková
a Roman Vojtek

Robert Jícha
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konstrukci venkovské zábavy. A aby tûch
folklorních kudrlinek v notách a kfiepãení nebylo pfiíli‰, pfiijdou Uhdemu vhod také pohlavnû nevybíravé písnû Jana Jeníka
z Bratfiic. Jindy zase jako demytizaci moÏné
selanky zatanãí opil˘ zamilovan˘ správce nechtûnou panskou parodii na lidov˘ ãardá‰.
Slovensk˘ reÏisér Juraj Nvota ve své inscenaci ner˘suje toliko jinakost a divokost mladé
Báry, která je nûkdy obyãejn˘m tvrdohlav˘m
klackem. Zajímají ho zejména prokreslené
sráÏky tmáfiské, podjaté venkovské society se
svobodomysln˘m a ÏivlÛ se nebojícím dûvãetem. Ale pfiíznivci romantiky se nemusí bát.
V nabídce je také dívãí duet Báry s Eli‰kou
nebo do jímav˘ch pohybÛ rozloÏené milostné
setkání hrdinky s jejím myslivcem. Brnûnská
Bára je po v‰ech stránkách vynalézavé a nad
stávající souãasnou muzikálovou produkci trãící dílo.
Mohou za to také zajímavé herecké v˘kony.
Zaãínající Andrea Bfiezinová obhájila svoji
Báru nejen sv˘m fyzick˘m prototypem snûdé
ãernooké divoÏenky. Na jevi‰tû nese hereckou i pûveckou jistotu. O tom, Ïe se v roli
„otfiískala“, a také o pohybové nároãnosti
partu svûdãí viditelné modfiiny na paÏích i nohách. Skuteãn˘m pfiekvapením je Ale‰ Slanina, kter˘ jako pfiipsan˘ odmítan˘ Pavel

Zábavné drama
I tak je jasné, Ïe tady nejde o Ïádnou lacinou
parafrázi nebo obmûnu originálu, ale funkãní
scenáristické dotvofiení, které jistou bukoliku
originálu posouvá smûrem k pragmatiãtûj‰ímu dne‰ku i potfiebám Ïánru. A právû nad
tradiãnû vyprávûn˘ muzikál s nûkolika hity,
vlezlou muzikou a trochou efektních taneãkÛ
chtûlo tvÛrãí duo Uhde-·tûdroÀ (uÏ natrvalo
a ãasto i nesprávnû pomûfiované toliko s jejich nesmrtelnou Baladou pro banditu) svÛj
nejnovûj‰í opus povznést. V˘sledkem je bezmála hudební lyricko-epická báseÀ, která nabízí dramatick˘ pfiíbûh, ale zároveÀ chce
a musí zÛstat zábavn˘m divadlem.
Plnotuãnou podívanou tady ov‰em modelují
v‰echny scénické sloÏky. Vedle scénáfie je to
hudba, která nabízí folklorní ãi kvazilidovou
muziku, ale také folkrock nebo hudební plochy popového nátûru. Divák si v tomto balení
Nûmcové, jejíÏ jméno autofii bÛhvíproã neuvádûjí v záhlaví programu ani plakátu, pfiijde na své také ve zdafiilé choreografii (Hana
Litterová), v pÛvabn˘ch ãernobíl˘ch kost˘mech (Zuzana ·tefunková-Rusínová) nebo
prosté, ale funkãní scénû z ãist˘ch hoblovan˘ch prken (Tomá‰ Rusín). Nádech biedermeierovské idylky tady jemnû prostupuje
tfieba v celém pojetí folklorismu a tfieba re32
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‰enliv˘m okolím. KdyÏ je pod tlakem intrikujících vesniãanÛ pfiinucena bojovat, tak jen za
právo na obyãejné lidské ‰tûstí, a to nejen pro
sebe, ale tfieba i pro nesmûlou kamarádku
Eli‰ku, jíÏ vnucují nechtûného Ïenicha.
Aãkoliv do hry vstupuje také milostn˘ motiv
vztahu titulní hrdinky k myslivci, nejde o sentimentální banalitu pro davy. Autor hudby
Milo‰ ·tûdroÀ ve spolupráci se sv˘m nûkdej‰ím Ïákem z Hudební fakulty JAMU Leo‰em
Kubou propojili inspiraci v ãeské folklorní
tradici se souãasn˘m hudebním v˘razem. Nechybí tu nûkolik chytlav˘ch songÛ a vedle stylizovaného folkloru zazní také folkrock.
Hostující reÏisér Juraj Nvota se pokusil vyuÏít
dramatiãnosti muzikálové adaptace a postavil
ji do kontrastu s idylick˘m koloritem dûji‰tû.
Na jedné stranû arogance a pijácká vulgarita
vesniãanÛ, na stranû druhé lyrick˘ tanec pasoucích se hus ãi ovcí. A baletní choreografie
Hany Litterové balancuje na hranû váÏnosti
a parodie, scéna Tomá‰e Rusína napomáhá
folklorní atmosféfie ãist˘mi tvary i pfiírodními
materiály a kost˘my Zuzany ·tefunkové-Rusínové si pohrávají s jednoduchou charakterotvornou stylizací. Pfiednû je ov‰em Nvotova
inscenace vybavena silnou obrazností, která
dovoluje pojmout Báfiino stra‰ení Správce,
její tanec v de‰ti nebo vûznûní v umrlãí komofie jako vizuálnû pÛsobivé jevi‰tní metafory.
Herecky inscenaci dominuje typovû pfiesná
Andrea Bfiezinová v titulní roli. Její Bára je
Ïivelná dívka, která se nebojí davu ani pfiedsudkÛ. Bfiezinová podává také solidní pûveck˘ v˘kon. Mezi herecké opory inscenace
se fiadí Jan Mazák v úloze chladnokrevného
Faráfie a Igor Ondfiíãek jako Starosta, jenÏ
hájí spravedlnost ve svûtû, v nûmÏ – fieãeno
jeho slovy – dobro chcípá, neboÈ chytlo ptaãí
chfiipku.
Divá Bára na jevi‰ti Hudební scény vyznívá
jako vydafien˘ pokus o návrat romantického
muzikálu s folklorní stylizací, kter˘ zvlá‰tû na
brnûnském jevi‰ti má svou dlouhou tradici,
sahající aÏ k legendární Baladû pro banditu.
Autorská dvojice Uhde a ·tûdroÀ – to je
zkrátka stále sázka na jistotu.
David Kroãa,
Recenze âRo 3 – Vltava, 6. 4. 2012

nejen polarizuje k˘Ïené napûtí, ale je
opravdu Ïivou figurou. Nûkteré drobnûj‰í
úlohy venkovanÛ tady podléhají ãernobílému
barvení v duchu rozdûlování dobr˘ch a zl˘ch,
ale to je ostatnû také ambice celého zajímavû
zvládnutého kusu. TvÛrci muzikálu totiÏ resuscitovali literaturu, aby publiku sdûlili, Ïe
proti zkostnatûl˘m zvyklostem a pfiedsudkÛm
mají odvaha, vlastní názor a koneãnû nezi‰tná
láska vÏdycky ‰anci. Divá Bára v Brnû je pfiíkladem inteligentního, po v‰ech stránkách
umnû prokomponovaného divadla. Pro mnohé nebude záÏitkem na první dobrou, ale jisté
je, Ïe tento pÛvodní muzikál publikum vede
pryã od povrchního a pohodlnû konzumovatelného kum‰tu.
Lubo‰ Mareãek,
www.lidovky.cz, 5. 4. 2012
RECENZE âRo 3 – VLTAVA:
DIVÁ BÁRA
Námût z prózy BoÏeny Nûmcové zpracoval
libretista Milan Uhde s dÛrazem na stále aktuální téma netolerance a pronásledování,
coÏ jsou ostatnû i témata známá z Ïivota
slavné spisovatelky. Bára z jeho romantického muzikálu je obyãejná vesnická dívka,
kvintesence mládí, jeÏ je je‰tû motivováno
vlastními touhami, ale uÏ také ubíjeno nesná-
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Michael Kunze, Sylvester Levay

ReÏie: Stanislav Slovák

9. - 11. května 2012

hraJeme na hudební scéně
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Dítû zakázané lásky
Za to, jak zruãnû a pfiesvûdãivû Uhde „obyãejn˘“ povídkov˘ pfiíbûh vyhrotil a dofabuloval, by se nemusel stydût ani hollywoodsk˘
scenárista. Bára, trochu divná holka a dcera
obecního past˘fie, je v muzikálu dítûtem
velké a zakázané lásky. Jejími rodiãi jsou
mladá Ïena, léãitelka, a Ïenat˘ starosta obce.
S ohledem na manÏelku a „na lidi“ ji starosta
k hodnému past˘fii sice odloÏil, ale po smrti
Báfiiny matky zÛstává vedle pûstouna a faráfie
stále jejím milujícím ochráncem. Sám se tak
ocitá v dramatickém rozporu mezi láskou
k dcefii a povinností k rodinû a obci. Podobnû
jako faráfi, kter˘ zase bojuje s náboÏensk˘mi
pfiedsudky sv˘ch oveãek.
Chybí silná titulní píseÀ
Po Baladû pro banditu, jejíÏ písnû zlidovûly,
to uÏ vÏdycky bude mít Milo‰ ·tûdroÀ tûÏké.
Divá Bára moÏná mûla b˘t Ïensk˘m pandánem k Nikolovi ·uhajovi. A k milostnému
songu, byÈ dramaticky správnû, Bára s Myslivcem ani pfiíleÏitost nedostanou.
PÛvabné jsou naopak sbory a nûkteré songy
vedlej‰ích postav. Ovce milé ovce nebo Bílé
ovce chodí v fiadû se vryjí do pamûti i díky
vtipné choreografii Hany Litterové a úÏasn˘m kost˘mÛm Zuzany ·tefunkové. Z podobn˘ch dÛvodÛ nám utkví Báfiina ãarodûjnická âárymáry pod koãáry.
Juraj Nvota na‰tûstí není typick˘ muzikálov˘
reÏisér. Divou Báru inscenuje spí‰ jako hudebnû-dramatickou báseÀ. Jeho inscenace
silnû oslovuje právû obrazem a v˘tvarná
a choreografická sloÏka z ní dûlají skuteãn˘
záÏitek.
Scénu vytvofiil Tomá‰ Rusín z hladk˘ch svûtl˘ch prken. Jejich plochy se naklánûjí, pfieskupují, promûÀují svûtlem i projekcemi.
Asociativnû vznikají vzdu‰né, otevfiené pfiírodní scenerie nebo uzavfiená venkovská stavení, zdi, které se staví do cesty. A nad v‰ím
oblaka, promûÀující se „tváfi“ nebe, k nûmuÏ
se postavy i jejich osudy nejednou vztahují.
Povídková Bára sv˘mi vlastnostmi ani vzhledem neodpovídá bûÏn˘m pfiedstavám o Ïenské kráse. Muzikálová hrdinka ov‰em musí
b˘t nádherná, jen trochu divoká holka. Andrea Bfiezinová, temperamentní a pfiirozenû
krásná tmavovláska, taková je. Má nepfie-

Z DIVÉ BÁRY JE MUZIKÁL. NEMUSEL
BY SE ZA NùJ STYDùT ANI HOLLYWOODSK¯ SCENÁRISTA
Andrea Bfiezinová je temperamentní a pfiirozenû krásná tmavovláska, která suverénnû
zpívá, tanãí a pfiesvûdãivû hraje romanticky
snivou provokatérku Divou Báru. Uhdeho
a ·tûdroÀÛv muzikál straní lásce proti pfiedsudkÛm.
Divou Báru, která hraje, zpívá a tanãí, nabízí
od víkendu Mûstské divadlo Brno. Lety sehraní a stále velmi plodní otcové legendární
Balady pro banditu uvedli na této scénû uÏ
svÛj tfietí velk˘ muzikál. Dramatik Milan
Uhde a skladatel Milo‰ ·tûdroÀ, tentokrát se
spoluautorem hudby Leo‰em Kubou, v Divé
Báfie „zfúzovali“ motivy povídky BoÏeny
Nûmcové i momenty z jejího Ïivota, lidovou
poezii, folklorní melodiku i souãasn˘ pop.
Pfiíbûh Divé Báry je pro muzikál v mnoha
ohledech jako stvofien˘. OdváÏná holka, jejíÏ
pÛvod obestírá tajemství, se za Ïert, kter˘ má
zbavit kamarádku nenávidûného nápadníka,
málem stane obûtí lynãe. Je tu dvojí love
story, a je‰tû ten romantick˘ happy end
s uhranãiv˘m myslivcem!
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
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Nejpopulárnější herec sezony

František Vodseďálek: MOJŽÍŠ
M. Doepke, E. Schlimbach, G. Stevens, Ch. Bieniek,
H. Holzbecher, A. Friedrichs: KRÁSKA A ZVÍŘE
Andrew Bovell: VÝKŘIKY DO TMY
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DIVÁ BÁRA DIVOCE POBÍHÁ,
¤VE A TANâÍ V DE·TI
Nejnovûj‰í inscenace Mûstského divadla Brno z dílny Milan Uhde – Milo‰
·tûdroÀ – Leo‰ Kuba patfií k vrcholÛm souãasného muzikálu
Po vpravdû kultovní Baladû pro banditu, Nanû a âerveném a ãerném pfiichází autorsk˘ tandem Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ spolu se skladatelem
a aranÏérem Leo‰em Kubou s dal‰ím muzikálem. Aktuální novinka Mûstského divadla Brno se jmenuje Divá Bára a vznikla na námût stejnojmenné
povídky BoÏeny Nûmcové.
Na rozdíl od stejnojmenného filmu z roku 1949 nejde o nové ãtení klasického textu ani o jeho aktualizaci. Jméno ãeské spisovatelky ostatnû není
ani na plakátu k inscenaci; zde se naopak pí‰e o pÛvodním romantickém
muzikálu.
Uhdeho a ·tûdroÀova Divá Bára je podstatnû drsnûj‰í, neÏ by divák ãekal.
Padla tabu t˘kající se sexu nebo církve, coÏ v‰ak není v rozporu se smyslem
povídky ani s Ïivotem a dílem její autorky. Muzikál tak má mnohem blíÏe
k morálnímu apelu neÏ k bezstarostné zábavû. Nutí nás ptát se, zda má Starosta pravdu, kdyÏ zpívá, Ïe dobro chcíplo na ptaãí chfiipku, naãeÏ nás prostfiednictvím Faráfie uji‰Èuje, Ïe zas tak zlé to není…
Z hlediska hudby je to inscenace soudobá, polystylová a vhodnû korespondující s étosem Uhdeho libreta. Základ tvofií písnû mísící folk, rock, jazz,
a quasi-folklor. DÛleÏitá, a to i v rovinû choreografie, je pfiedev‰ím inspirace
folklorem, kter˘ autofii velebí i parodují. Dvû lidové písnû jsou pfiímo pfievzaty ze sbírky Jana Jeníka z Bratfiic. Nûkolik songÛ má nepochybnû hitové
ambice, jazyk písní pak v˘razné básnické kvality. Hlavní hudební ozvlá‰tnûní vidím jednak v nezvyklé melodice a v barevnosti samostatn˘ch instrumentálních pasáÏí.
ReÏisér Juraj Nvota se zamûfiil na rozvinutí hlavní postavy. Muzikál je tedy
pfiedev‰ím „hereck˘m koncertem“ v˘borné, vûãnû divoce pobíhající, tanãící
a fivoucí Andrey Bfiezinové. Její vzhled a celkov˘ hereck˘ typ ji pro roli
Báry pfiímo pfiedurãují. Bfiezinová byla zároveÀ solidní herecky i pûvecky.
Skvûle napsanou, nejednoznaãnou a tragikomickou postavu Pavla plasticky
ztvárnil Ale‰ Slanina.

$

hlédnutelné charisma, suverénnû zpívá, tanãí a pfiesvûdãivû hraje romanticky snivou provokatérku, svéhlavou rebelku, která se umí porvat, ale také
nepateticky civilní, svobodnû myslící a cítící mladou Ïenu.
Sarkasmem proti zlu
Uhde do muzikálu chytfie pfiipsal i postavu vÛdce venkovské chasy Pavla,
kter˘ se Báfie mstí, protoÏe ho jako muÏe odmítá. Dal si záleÏet na tom,
aby kromû iracionální nenávisti k Báfiinû „jinakosti“ mûli vesniãané, ktefií
se proti ní spojí v dav, i osobní dÛvod k nenávisti – aÈ uÏ podvedená paní
starostová, rodiãe snílka Ondfieje, kter˘ jim navzdory Báru miluje, Kroupa,
kterému její matka nevyléãila dítû...
Zatímco dûní na stranû lásky autor idealisticky pfiibarvuje, do omezenosti
venkovanÛ, z jejichÏ nelásky pochází spoleãenské zlo, fieÏe velmi nemilosrdnû a sarkasticky. Inscenaci Divé Báry dává sílu i to, jak jasnû, pfiesvûdãivû a zcela v duchu BoÏeny Nûmcové straní její pfiíbûh pfiirozenosti a lásce
proti konvencím a pfiedsudkÛm.
Marie Reslová, www.art.ihned.cz, 1. 4. 2012

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA
Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Zdenek Merta, Stanislav Moša: OČISTEC
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Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
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Jméno:

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2012

DÛleÏitou a podafienou souãástí inscenace je nepopisná, z pfiírodních materiálÛ vytvofiená scéna (Tomá‰ Rusín). Ve své jednoduchosti dobfie funguje
ve spolupráci s ostatními prvky.
Inscenace jako celek má nûkolik vrcholÛ: hfibitovní scénu, svatojánské intermezzo doprovázené zadní projekcí mrakÛ a tanec Báry mezi kapkami
de‰tû. Patos a napûtí Uhde na mnoha místech chytfie zmírÀuje humorn˘mi
vsuvkami, které obãas parodují samotn˘ Ïánr. V rámci ãeského muzikálu
jde zfiejmû o jeden z jeho souãasn˘ch vrcholÛ, v rámci dramaturgie MdB
pak o v˘razné zpestfiení.
Milo‰ Zapletal, Brnûnsk˘ deník, 27. 3. 2012
DIVÁ BÁRA NADCHNE,
BALADU PRO BANDITU ALE NEP¤EKONÁ
Prokletí nejlep‰ího díla se projeví nejlépe tehdy, kdyÏ to dal‰í, jako byla
tuto sobotu prvnû v Mûstském divadle hraná Divá Bára, je jen o málo hor‰í.
A nejlépe se jim to zjevnû dafií, kdyÏ zvolí domácí námût, kter˘ vybaví tím,
co Milo‰ ·tûdroÀ naz˘vá stylizovan˘m folklorem. Po rozpaãitûji pfiijíman˘ch muzikálech stejné dvojice podle francouzsk˘ch knih Nana nebo âerven˘ a ãern˘ tak v Mûstském divadle Brno na jevi‰tû koneãnû pfiichází
povídka BoÏeny Nûmcové o nekonformní dívce, která si i v uzavfieném
svûtû tehdej‰í vesnice Ïije a vybírá partnery podle svého.
Báfiin svût zalidnil dramatik Uhde postaviãkami jak˘chsi ãesko-moravskoslováck˘ch venkovanÛ (v ãásteãnû stylizovan˘ch kost˘mech Zuzany ·tefunkové-Rusínové) a stejnû si poãínal i Milo‰ ·tûdroÀ pfii komponování
hudby, kde se stfiídají souãasnû znûjící muzikálová ãísla s pasteveck˘mi
hrami, erotick˘mi ãi pijáck˘mi popûvky nebo opravdu nádhern˘mi milostn˘mi zpûvy á la lidová píseÀ.
DluÏno podotknout, Ïe právû i slova „folklornû“ pojíman˘ch songÛ jdou
také libretistovi Milanu Uhdemu daleko nejlíp, takÏe u jejich nejzdafiilej‰ího propojení s hudbou bûhá citlivému posluchaãi mráz po zádech.
Jedná se o ãist˘ tvar cesty k pravé lásce i tvrdého vesnického konfliktu se
v‰emi jeho pfiedsudky, pomluvami, tûlesnou Ïádostí i hamiÏností, díky nimÏ
mají lidé tendenci spojovat se proti „ãerné ovci stáda“ – totiÏ svobodomyslné a nekonvenãní Báfie, která myslí a jedná jedinû podle svého ãistého
a svobodného svûdomí. Takové chování dráÏdí sluÏebné du‰e vesniãanÛ
snad je‰tû víc neÏ Báfiin prapodivn˘ pÛvod, kter˘ ov‰em dramatik Uhde na
rozdíl od Nûmcové nijak neskr˘vá, byÈ jej zároveÀ vysvûtluje velmi lidsky.
Dal‰ím bonusem jeho hry jsou úsporné a dokonale vypovídající, skuteãnû
úderné dialogy v konfliktech spoleãenství proti jedinci ãi v˘‰e postaveného
jedince s ostatními postavami, které nadto dokázal hostující slovensk˘ reÏisér Juraj Nvota ústrojnû a logicky pfiivést na scénu.
Ta je mimochodem také zdafiilá. Tomá‰ Rusín pouÏil hlavnû pfiírodní materiály, dfievo v ãist˘ch a jednoduch˘ch tvarech, které se jen posuny po
scénû a díky filmov˘m animacím Petra Hlou‰ka mûní ve splav, hfibitov, hospodu, umrlãí komoru…
K tomu pfiipoãtûme herecké v˘kony v Brnû dnes bezpochyby nejprofesionálnûj‰ího hereckého i muzikálového souboru, kde záfií Jan Mazák
(Faráfi), Igor Ondfiíãek (Starosta) ãi Viktor Skála (Správce Sláma). A propadákem není ani v˘kon mladinké Andreji Bfiezinové coby Báry, Ïárlivého
siláka Pavla v podání Ale‰e Slaniny nebo Marty Prokopové (Eli‰ky).
38
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Gajerová): „Tohle má b˘t mÛj Ïivot? Tenhle
pfiiblblej zmatek plnej nedorozumûní? To má
b˘t ono?!“
V souãasné vyspûlé západní spoleãnosti nastaly stejné problémy – zemû a ani kontinent
nerozhoduje. Rodina ztrácí soudrÏnost, moÏnost spolehnout se jeden na druhého, problémy s dûtmi. Buì je nemáme vÛbec, a kdyÏ
máme, není na nû ãas. Nûkdy k tomu pfiistupují je‰tû problémy se stárnoucími rodiãi.
V obou hrách jsou Ïeny manaÏerky nebo
podnikatelky. Voln˘ ãas vyplÀují plan˘mi veãírky s pfiáteli, kde fie‰í zase jen rozpady
vztahÛ sv˘ch pfiátel. Hra V˘kfiiky do tmy je
souãasná, nejlépe napsaná inscenace o vztazích, které nás vzru‰ují, niãí a pfiitom provází
Ïivot kaÏdého ãlovûka.
ReÏii hry si nenechal ujít Stanislav Mo‰a,
nov˘ pfieklad je z pera Jifiího Závi‰e. Není zde
hlavních a vedlej‰ích rolí, vlastnû v‰echny
jsou hlavní. âtvefiici ve dvou manÏelstvích
pfiedstavují Petr ·tûpán a Pavla Vitázková,
Viktor Skála a Markéta Sedláãková. Dále
uvidíme Lenku Janíkovou, Martina Havelku,
Evu Ventrubovou, Roberta Jíchu a dal‰í.
Máte-li chuÈ se zasmát i váÏnû zamyslet, jsou
tu pro vás V˘kfiiky do tmy.
NadûÏda Parmová, Úspûch, leden 2012

Neb˘t dokonalé Balady pro banditu, Divá
Bára by byla zjevením. Takto zÛstává aÏ druhou v pofiadí.
Jana Soukupová, MF Dnes, 27. 3. 2012
V¯K¤IKY DO TMY
Tento v˘stiÏn˘ pfieklad titulu psychologického thrilleru o sexu a lÏích od souãasného
australského dramatika Andrewa Bowella je
naprosto pfiesn˘. Postavy spolu komunikují,
ale jeden druhého vlastnû ani neposlouchá,
jen si omílají své pravdy, své pocity a své lÏi.
Pfiitom jde o velké vûci – problémy partnersk˘ch vztahÛ, krize stfiedního vûku, bezdûtné
manÏelství, zrada dÛvûry, láska a nevûra.
Podstatu dûje tvofií pfiíbûh dvou manÏelství,
kde se partnefii vymûní, náhodou a neúmyslnû. A jen na jednu noc. Následující dny
kaÏdá postava rozebírá a hodnotí tuto situaci
a to tak, Ïe hovofií v‰ichni ãtyfii na jevi‰ti souãasnû. V˘sledkem je posílení jednoho manÏelství a rozpad druhého.
Shodou okolností jsem se dostala ãtyfii dny po
brnûnské premiéfie na pfiedstavení Lucindy
Coxonové Koneãnû ‰Èastná v praÏském Divadle ABC. A kupodivu britská autorka
v hofiké komedii fie‰í naprosto stejné problémy. I s tím textem v duetu nebo terãetu. Naprosto v˘stiÏnû fiíká hrdinka Kitty (Veronika
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PřiPravuJeme

Pokrevní bratři
‰ífiit jednoduch˘ pfiíbûh na cel˘ muzikál, sám dopsal ve‰kerou hudbu i písÀové texty a s úspûchem vstoupil na West End.
Pfiíbûh o rozdûlen˘ch dvojãatech od té doby
okouzluje diváky po celém svûtû pfiedev‰ím
svou ãistotou, jednoduchostí a prÛzraãnou kfiehkostí. Aãkoli se jedná o sociálnû kritické téma,
jsou Pokrevní bratfii také úsmûvnou historkou
o dospívání, prvních láskách, problémech s rodiãi a dûtsk˘ch hrách. Ústfiední postavou je
v tomto vyprávûní matka pûti dûtí – paní Johnstonová, která se rozhodne jedno ze sv˘ch právû
narozen˘ch dvojãat vûnovat paní Lyonsové. Té
osud nadûlil ve‰keré bohatství a pohodlí, kromû
vlastního dítûte. ·patná finanãní a sociální situace paní Johnstonovou pfiinutí vzdát se dítûte,
ãímÏ mu ale umoÏní Ïivot v luxusu a komfortu.
Aãkoli jsou tedy chlapci Eddie a Mickey rozdûleni uÏ krátce po narození a diváci sledují jejich
dospívání v rÛzn˘ch sociálních podmínkách, jejich osudy se neustále protínají a stanou se
z nich nerozluãní pfiátelé, aãkoli nevûdí o svém
spoleãném pÛvodu.
Nekomplikovan˘m dûjem provází postava Vypravûãe, kter˘ vstupuje do rÛzn˘ch postav, které
se v Ïivotû dvojãat objevují a kter˘ neustál˘m
pfiipomínáním osudového pfiedurãení pfiidává
pfiíbûhu aÏ magick˘ ráz, ke kterému Eddie
a Mickey od poãátku smûfiují. Refrénem pfiíbûhu
se stává jakési prokletí, které varuje, Ïe v momentû, kdy se rozdûlená dvojãata dozví pravdu,
obû na místû zemfiou. Tato tragická nota je mezi
mnoha komick˘mi situacemi neustále pfiipomínána, neboÈ cel˘ muzikál zaãíná okamÏikem, kdy
zdrcená matka paní Johnstonová stojí nad mrtv˘mi tûly sv˘ch synÛ. Pfiíbûh je tedy vyprávûn
retrospektivnû, ãímÏ je jeho osudovost je‰tû podtrÏena. A snad právû díky této hofikosti, která je
souãástí kaÏdého lidského bytí, se stali Pokrevní
bratfii tak oblíben˘m titulem, kter˘ patfií i na
na‰e jevi‰tû a jistû i zde nalezne své pfiíznivce.
V hlavních rolích se mÛÏete tû‰it na Hanu Holi‰ovou nebo Markétu Sedláãkovou, Ale‰e Slaninu nebo Du‰ana Vitázka, Luká‰e Janotu nebo
Jifiího Macha, Lenku Janíkovou nebo Ivanu
VaÀkovou, Rastislava Gajdo‰e nebo Igora Ondfiíãka, Ivanu Skálovou nebo Svetlanu Slovákovou. V roli Vypravûãe se pfiedstaví Stanislav
Slovák nebo Luká‰ Vlãek. V reÏii Stanislava
Mo‰i probûhne premiéra 2. ãervna na Hudební
scénû.
Klára Latzková

PrÛzraãn˘ pfiíbûh o rozdûlen˘ch dvojãatech
Aãkoli 80. a 90. léta minulého století dala vzniknout pfiedev‰ím tzv. muzikálÛm superlativÛ,
v nichÏ se prostfiednictvím nákladn˘ch produkcí,
velkolep˘ch v˘bav a monumentální hudby odehrávají velké pfiíbûhy (vzpomeÀme napfi. i u nás
stále oblíbené Bídníky, Evitu, Jesus Christ Superstar nebo na ãeském jevi‰ti zatím neuveden˘
Fantom opery), vznikl v roce 1983 v Anglii muzikál, kter˘ je od podobné pompéznosti na hony
vzdálen˘. A pfiesto se hraje na lond˘nském West
Endu nepfietrÏitû jiÏ od roku 1988! Jeho první
produkce, premiérovaná 11. bfiezna 1983 v Lyric
Theatre, získala dvû Laurence Olivier Awards
v kategorii nejlep‰í muzikál a Ïensk˘ hereck˘
v˘kon. Pokrevní bratfii (Blood Brothers) jsou
uvádûni po celém svûtû a patfií mezi nejoblíbenûj‰í produkce.
Anglick˘ dramatik a písniãkáfi Willy Russell se
narodil v roce 1947 v chudé rodinû v Liverpoolu.
PÛvodem kadefiník se brzy zaãal vûnovat psaní
a hudbû a jeho prvním vût‰ím dílem byla hra se
zpûvy John, Paul, George, Ringo… a Bert, kde
logicky stfiedem v‰eho zájmu byla slavná liverpoolská ãtvefiice. Ze svého domácího prostfiedí
vy‰el Russell také pfii tvorbû svého nejznámûj‰ího díla. První verze Pokrevních bratrÛ mûla
premiéru jiÏ v roce 1981, obsahovala tehdy
pouze jedinou píseÀ a autor ji napsal pro liverpoolské ‰kolní divadlo. Poté se ale rozhodl roz40
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Tfiemi snímky se vracíme do úÏasné atmosféry premiéry
muzikálu Divá Bára, která se konala za úãasti autorÛ
Milana Uhdeho, Leo‰e Kuby a Milo‰e ·tûdronû.

Autor libreta dramatik Milan Uhde si kromû kytice kvûtin
a potlesku odnesl i polibek od Báry divé, hereãky Andrey
Bfiezinové.

Na premiéfie nechybûl primátor statutárního mûsta Brna
Roman Onderka a ãlenka zastupitelstva Barbora Javorová.

Na velké zku‰ebnû zahájil reÏisér Stanislav Mo‰a a dramaturgynû Klárka Latzková práci na dramatu Pokrevní
bratfii.

V novém muzikálu Pokrevní bratfii nebude samozfiejmû
chybût Jifií Mach a Markétka Sedláãková.

Dva Slováci se probojovali aÏ do nominací Cen Thálie.
Du‰an ji získal, Juraj Kukura snad pfií‰tû.

Na divadelní dvoranû jsem zastihl dva kluky Gazdíkovy,
kterak fiíkajíc sice na objektiv s˘r, jsou nebezpeãnû ozbrojeni.

Divadelní kolegové Helena Dvofiáková, Du‰an Vitázek
a novopeãená maminka Jitka âvanãarová se se‰li na jevi‰ti Národního divadla v Praze pfii pfiedávání Cen Thálie.

Na pfievzetí jiÏ druhé Thálie ve své profesní kariéfie provázela Du‰ana Vitázka do Prahy manÏelka Pavlínka
Vitázková i Du‰anova maminka.

Galerie Milana Zezuly hostí v˘stavu bratrÛ Ladislava
a Petera âisárikov˘ch.

VernisáÏ uvedl profesor Ján Uliãiansky, ale poslední slovo
si prosadil pan Jaroslav Milfajt.

PeÀa Kratochvilová si zaskoãila do dramatu Oidipus král
zahrát Fauna, moc jí to slu‰elo.(hihi)

S fotografií Markétky Sedláãkové pfied plakátem Mozarta
si zahrál ‰otek.

âeská televize studio Brno si vypÛjãila prostory Mûstského divadla k natáãení televizního filmu Setkání s hvûzdou.

Ve filmu reÏírovaném ZdeÀkem Zelenkou si vedle Bolka
Polívky a Arno‰ta Goldflama zahráli také Láry Koláfi,
Zdenûk âernín a Jan Mazák.

dušan vitázek

ceny thálie 2012 národní divadlo Praha

Foto: Jef Kratochvil

držitel ceny thálie za roli Jekylla & hydea ve stejnojmenném muzikálu
Jedna z nejúspû‰nûj‰ích komedií Dokonalá svatba pfiivítala
novou pfiedstavitelku role nevûsty – Svetlanu Slovákovou.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Stalo Se

Partneři divadla

9. – 11. 5. 2012
na Hudební scénû

Mozart!
Rockov˘ muzikál
Muzikál Mozart! je nejen biografick˘m pfiíbûhem slavného skladatele, je to pfiedev‰ím boj génia s prÛmûrností,
kter˘ se snaÏí osvobodit z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlastního otce, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem.
S mlad˘m Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ génius,
zázraãné porcelánové dítû, s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka oproti ãlovûku a kontroverznímu umûlci,
kter˘ hraje karty, holduje alkoholu, miluje, sní, pere se
o svou svobodu. DÛmyslnou scénu doplÀují nádherné rokokové kost˘my, Mozart! je tedy pastvou pro oãi, ale pfiedev‰ím pro u‰i! Jímavé melodie stfiídající pÛsobivé sborové písnû se vám dostanou pod kÛÏi!
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kdo by neznal kouzelnou moc slov „dûkuju“, ãi „prosím“…? Uãíme tomu na‰e malé dûti
a pfiedpokládáme, Ïe se tak stanou zdvofiilej‰ími a kultivovanûj‰ími a Ïe pak snad mohou
vnitfinû lépe porozumût tomu, kdyÏ budou pouÏívat dal‰í kouzelné slovo, ov‰em jiÏ z „vy‰‰ích“ pater na‰í lidské koexistence, a to sice slovo „chápu“. NeboÈ to slovo „chápu“ nám aÏ
pfiíli‰ ãasto jen nerado leze pfies rty sevfiené nechutí vyrovnat se s tím, Ïe nûkdo formuluje svût
kolem nás v rozporu s na‰ím niternû jednoznaãn˘m oãekáváním. A pfiitom mÛÏe mít onen nûkdo pravdu a nejenom tu svou, mÛÏe mít i onu pravdu, na kterou posléze pfiistoupíme a vyhlásíme ji my sami za pravdu absolutní, aãkoliv se jako taková nemusí jevit mnoha, mnoha
dal‰ím…!
Ta „pravda“! Ta o‰untûlá, zprofanovaná, divná a nervy drásající „pravda“, u které touÏíme, aby byla v‰em obdobnû jasná a zfiejmá jako nám! Co je to za neuchopitelnou potvoru,
která se jako améba promûÀuje dle toho, kdo a jak ji vnímá: Já fiíkám pravdu a ty sly‰í‰ leÏ.
Já fiíkám leÏ, a ty ji vnímá‰ jako pravdu.
Jak vzácn˘m se pak mÛÏe jevit onen laskav˘ pfiedpoklad, Ïe chci „chápat“, aãkoliv se mÛj
partner v dialogu pokou‰í lhát, nebo mi fiíkat pravdu. VÏdyÈ ãertví, co ho k jednomu, ãi druhému vede, ov‰em já ho chci „chápat“, aÈ je to, jak chce… vlídné, milé, lidské, av‰ak…
Jasnû, lhát se nemá, je to hnusné, nefér a nesportovní…, ale v na‰í ãeské zemi se po léta,
po desetiletí, alespoÀ, co já si pamatuju, jedná o jednu z nejoblíbenûj‰ích disciplín lidské komunikace. Poslouchám v‰echny ty politiky, jejich vykladaãe a novináfie coby vykladaãe v‰ech
tûch politikÛ i vykladaãÛ a nestaãím se divit, jak se spoleãnû motají ve v‰í té banální informaãní slámû lÏí a pravd a pokusÛ o lÏi a pokusÛ o pravdy s jednoznaãn˘m pfiedpokladem pfiedev‰ím „nechápat“ a sdûlovat nám jedinû své zaruãenû pravdivé verze.
My v divadle, pfii zkou‰kách na jednotlivá pfiedstavení, pfii hlubok˘ch anal˘zách textÛ, se
kter˘mi pfied vás pfiedstupujeme, pokou‰íme se vyhánût z rozliãn˘ch informaãních chlévÛ
(a ty jsou více neÏ hojné!) v‰echno, co je POUZE „pravdûpodobné“ a hledáme jasnou pravdu, ãi jasnou leÏ, ty dva základní milníky na‰í existence. A tak jako se skrze základní barvy
Ïlutou, ãervenou a modrou vytváfiejí ve‰keré barvy a jejich nekoneãné odstíny, co jich na svûtû je, tak se i v mixu zásadní pravdy se zásadní lÏí snaÏíme dopátrávat a následnû vám pfiedávat ony jemnosti na‰eho jsoucna vedoucí k porozumûní – a tedy k „chápání“.
Kdo by nechtûl b˘t moudr˘m soudcem, kter˘ nakonec rozhodne o tom, koho pokárat za
okázale ostentativní ubliÏující pravdu a komu prominout laskavou leÏ…, koho pochválit za
laskav˘ Ïivot v pravdû a koho potrestat za bídné a sprosté lhaní. JenÏe my jsme pouze lidé
a jen neradi trestáme blízké, které „chápeme“, a jen neradi odpou‰tíme cizím, které „nechápeme“. TakÏe, co s tím? Doporuãuju pokou‰et se více zapojovat orgán, kter˘ je k tomu v na‰em tûle pfiedurãen, i kdyÏ se od dûtství uãíme, Ïe nám slouÏí jenom k prohánûní krve tûlem:
SRDCE.
A je to samozfiejmû dobré uvûfiit nûãemu tak neexaktnímu, jako je srdce pfii rozhodování
se o tom, kde mÛÏe vûzet nûco tak neuchopitelného, jako je pravda. Ona totiÏ pravda, nûkdy
i pfievleãená za leÏ a naopak, je v‰ude kolem nás, chce to jen se ji snaÏit „chápat“ v jejích rÛzn˘ch podobách a hned nekfiiãet, Ïe kdokoliv, kdo si nemyslí totéÏ co já, je lháfi.
Na shledanou pfii dobrodruÏném, stejnû tak laskavém jako i pfiísném a tedy „chápavém“
objevování pravdy i lÏi na jevi‰tích va‰eho Mûstského divadla Brno.
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

