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20. a 21. 5. 2013
v 18:00 hodin
na Hudební scénû

JMÉNO
RÒÎE
gotick˘ thriller

Na Hudební scénû není bezpeãno! V kulisách
stfiedovûkého italského klá‰tera umírají za prapodivn˘ch okolností mni‰i a je úkolem Viktora
Skály a Vojtûcha Blahuty odhalit vraha, ba co
víc – odhalit tajemství labyrintu knihovny, v níÏ
se skr˘vá nashromáÏdûná moudrost lidstva,
hfií‰né zakázané knihy, tajné chodby, ãi snad
sám ìábel...? Podafií se vám vyfie‰it záhadná
úmrtí dfiív, neÏ zasáhne svatá inkvizice, ztûlesnûná Martinem Havelkou?
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vážení divadelní Přátelé,
MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl zaloÏen v roce 1961. Tento den slaví kaÏdoroãnû 27. bfiezna
celá mezinárodní divadelní obec. Pfii této pfiíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce, k nejv˘znamnûj‰ím z nich patfií Mezinárodní poselství – z podnûtu Mezinárodního divadelního
institutu je kaÏdoroãnû jeho autorem vybraná svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem 60. let Jean Cocteau. V roce 1994 byl jeho autorem dramatik Václav Havel.
V leto‰ním roce se jeho autorem stal Dario Fo, italsk˘ satirik, dramatik, divadelní reÏisér, herec
a skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1997. Je znám˘ svou politickou a spoleãenskou satirou
a levicovou politickou angaÏovaností, jeho dílo je pfiíznaãné kritikou organizovaného zloãinu, politické
korupce, atentátÛ, doktrín katolické církve a konfliktu na Blízkém v˘chodû. Jeho hry, zejména Mysteria
buffa, byly pfieloÏeny do více neÏ 30 jazykÛ, a pokud jsou uvádûny mimo Itálii, jsou ãasto upravovány tak,
aby odráÏely místní politické a spoleãenské problémy – Fo sám vybízí pfiekladatele a reÏiséry k úpravám
sv˘ch her, jak uznají za vhodné, kdyÏ usoudí, Ïe to bude v souladu s tradicí jevi‰tní improvizace commedia dell’arte a aktualizací. V souãasné dobû Fo s Rameovou vlastní a fiídí divadelní spoleãnost. Pfii
udílení Nobelovy ceny za literaturu 1997 v˘bor zdÛraznil, Ïe Fo jako spisovatel „napodobuje stfiedovûké
‰a‰ky v jejich biãování autorit a podpofie dÛstojnosti utlaãovan˘ch“.

Foto: jef Kratochvil

Partneři divadla

Hana
Holi‰ová
Cena Thálie 2012

Zde je jeho poselství:
„V dávné minulosti mocní tohoto svûta dali najevo svou nesná‰enlivost tím, Ïe vypudili z na‰í zemû
herce COMMEDIA DELL’ARTE. Dnes v dÛsledku krize nacházejí herci a divadelní soubory jenom svízelnû jevi‰tû, divadla a diváky. Proto dne‰ní vládci nemusejí hledat zpÛsob, jak kontrolovat osoby, které
se vyjadfiují ironicky a se sarkasmem, neboÈ herci uÏ nemají, kde oslovit diváky. Ov‰em v renesanãní Itálii
museli vládci vyvinout znaãné úsilí, aby udrÏeli „komedianty“ na uzdû, protoÏe ti mûli velmi poãetné
publikum. Je obecnû známo, Ïe k hromadnému exodu hercÛ COMMEDIA DELL’ARTE do‰lo ve století protireformace, která poÏadovala uzavfiení v‰ech divadelních sálÛ, pfiedev‰ím v ¤ímû, neboÈ herci byli obvinûni, Ïe znesvûcují Svaté mûsto. Roku 1697 papeÏ Inocenc XII. nafiídil, pod znaãn˘m tlakem konzervativnûj‰í ãásti mû‰Èanstva a pfiedstavitelÛ kléru, zbourání divadla TORDINONA, které podle názoru moralistÛ uvedlo nejvût‰í poãet obscénních pfiedstavení.
V období protireformace si kardinál Karel Boromejsk˘, kter˘ pÛsobil v severní Itálii, vzal za úkol
spasit „milánské dûti“, a proto stanovil jasn˘ rozdíl mezi umûním, nejvy‰‰í formou duchovního vzdûlání,
a divadlem jako projevem rouhání a marnosti. V dopise sv˘m spolupracovníkÛm, kter˘ cituji spatra, se
vyjádfiil víceménû takto: „Proto nám leÏí na srdci vykofienûní hanebného plevele a uãinili jsme v‰e, abychom spálili texty obsahující hanebné fieãi, abychom je vymazali z pamûti lidí a zároveÀ abychom pronásledovali osoby, které ‰ífií takové texty tiskem. Je v‰ak zfiejmé, Ïe zatímco jsme spali, ìábel pracoval s je‰tû vût‰í mazaností. Do du‰e pronikne mnohem lépe, co oko vidí, neÏ co si lze pfieãíst v knihách! Pro
mysl dospívajících chlapcÛ a mlad˘ch dívek je mnohem zhoubnûj‰í mluvené slovo, provázené odpovídajícími gesty neÏ mrtvá slova vyti‰tûná v knihách. Je proto nezbytnû nutné zbavit na‰e mûsta divadelníkÛ
právû tak, jako se zbavujeme neÏádoucích du‰í.“
Jediné fie‰ení dne‰ní krize tedy spoãívá v nadûji, Ïe bude uspofiádán velk˘ hon na nás, divadelníky,
a zejména pak proti mlad˘m, ktefií chtûjí dûlat divadlo, a vznikne nová diaspora „komediantÛ“, divadelníkÛ, ktefií z tohoto omezení nepochybnû vytûÏí dosud nepfiedstavitelné v˘hody a inspiraci pro nová divadelní pfiedstavení, pro nové divadlo.“
pfieklad Dagmar Steinová

květen
2013

Na shledanou pfii dobrodruÏném a provokativním divadle se s Vámi za v‰echny kolegy z Mûstského
divadla Brno tû‰í

cena 25,- kč
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Po mûsíci pfiíprav vypukla ve Wannieck Gallery královská
záÏitková show Ples jako Brno.

PrÛvodcem veãera byl Roman Vojtek, ale královskou zábavu pfiedvedla Hana Holi‰ová.

Ukázky z populárních muzikálÛ zazpívali také Petr Gazdík,
Du‰an Vitázek a Luká‰ Vlãek.

¤editel divadla Stanislav Mo‰a pfiijel se sv˘m námûstkem
ZdeÀkem Helbichem do Berlína podpofiit soubor, kter˘ se
ve vyprodané hale pfiedstavil s muzikálem Kráska a zvífie.

Primátor statutárního mûsta Brna pan Roman Onderka
pfiijal na radnici hereãku Hanu Holi‰ovou.

Podûkoval jí za vynikající reprezentaci na‰eho mûsta.

A poblahopfiál k získání ceny Herecké asociace za mimofiádn˘ v˘kon v muzikálu PapeÏka – Ceny Thálie 2012.

V klubu Nekoneãno se se‰li úãastníci evropského turné,

listování
Kromû hereckého „âert tû vem“ dostali herci poslední pokyny od reÏiséra muzikálu Stanislava Mo‰i.

Pan fieditel nav‰tívil starobrnûnsk˘ klá‰ter,

aby poblahopfiál brnûnskému opatovi Luká‰i EvÏenu
Martincovi k jeho v˘znaãnému jubileu.

Narozeninovou oslavu v malírnû MdB kaÏd˘ rok organizuje Johana Gazdíková pro syna Kubíka, kter˘ uÏ má
mezi sv˘mi vrstevníky slu‰n˘ fanklub!

Mezi dûti pfii‰li kromû rodiãÛ také herci.

náhodnû se‰lá spoleãnost.

Choreografky Hana Kratochvilová a Aneta Majerová
mají doslova zamotanou hlavu prací na muzikálu Koãky.
V˘sledek jejich snaÏení uvidíme na jevi‰ti Hudební scény.

Foto: jef Kratochvil

Muzikál kráska a zvíře – evroPské turné

které pofiádá na‰e divadlo s muzikálem Kráska a zvífie.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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Partneři divadla

Rainer Maria Rilke
ooo
Sluchu mû zbav a usly‰ím tvÛj hlas,
tﬁeba i chrom˘ dojdu ke tv˘m dveﬁím,
zrak zatemni mi, usly‰ím tû zas,
i nûm˘ se ti se svou láskou svûﬁím.
PaÏe mi odejmi a sevﬁe tû
mé vroucí srdce do sv˘ch pevn˘ch pout.
Srdce mi umlã: mozek bu‰it bude:
a spálí‰-li ho na popel a troud,
dál ponese tû proud mé krve rudé.
/pfieloÏil Jindfiich Pokorn˘/

âlovûk oddan˘ své víﬁe
je pokorn˘ a má pokornû pﬁijímat
i nespravedliv˘ trest.
Milan Kundera je prozaik, básník,
esejista, pfiekladatel a dramatik.
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Petr Hlou‰ek (scéna)
Îivot 1. Chtûl bych b˘t atomov˘m fyzikem
a pomáhat paní Drábové proti pﬁesile populistÛ a samozvan˘ch nekompetentních odborníkÛ na energetiku. Îivot 2. Chtûl bych b˘t
dítûtem nûkoho slavného, protoÏe takové
dûti nemusejí tak dlouho ruãkovat, neÏ se dostanou na v˘sluní. Îivot 3. Pﬁí‰tû bych chtûl
b˘t stavitelem hudebních nástrojÛ. Îivot 4.
Chtûl bych proÏít 60. léta v Americe a pﬁitom
si je pamatovat. Îivot 5. Jeden Ïivot bez
upﬁesnûní v podobné dobû, jako je tato, v podobné zemi, jako je na‰e. Îivot 6. Asi nebudu
originální, ale vzal bych si to klidnû v podobném formátu, tﬁeba by bylo míÀ vylomenin
z mé strany, ale kdoví, jestli by to je‰tû bylo
ono. Îivot 7. Chtûl bych se setkat s inkarnacemi tûch, které mám kolem sebe nyní.
Zdenûk Helbich (produkce)
Moc bych si pﬁál b˘t znovu sám sebou, uÏ
jsem si na sebe nûjak zvykl…
Robert Jícha (Va‰nosta Brum)
Jako Va‰nosta Brum (tedy kocour) bych
klidnû byl znovu Va‰nostou Brumem. Rád
ba‰tí a já mám jídlo taky rád. Jako fatalista
Robert Jícha z ﬁí‰e lidí nechci vûdût, ãím budu

v oslnění

kočky
Jeden z nejslavnûj‰ích muzikálÛ v‰ech dob
Cats se u nás uvádûl zatím jenom pfied devíti
lety v Praze. Kvûtnová premiéra Koãek v Mûstském divadle Brno tak bude teprve druh˘m
ãesk˘m nastudováním. Tentokrát ale bude
muzikál vypadat úplnû jinak, neÏ jak byl kdy
po svûtû uvádûn. Nûkter˘ch hercÛ a ãlenÛ
tvÛrãího t˘mu jsme se proto zeptali, k˘m nebo
ãím jin˘m by chtûli b˘t oni sami, kdyby takovou moÏnost mûli.
Anketní otázka:
O koãkách se fiíká, Ïe mají sedm ÏivotÛ.
K˘m nebo ãím byste chtûli b˘t v tûch pfií‰tích?
Petr Gazdík (Blahobyl V‰emocn˘)
Myslím, Ïe by mû bavilo b˘t tím, ãím jsem,
dokonãit to, co pﬁípadnû nezvládnu, a napravit to, co pokazím... (smích)
2
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v pﬁí‰tím Ïivotû. SnaÏím se ale Ïít tak, abych
byl „minimálnû“ zase ãlovûkem.
Radka Coufalová (DÏelína)
Kdyby byla taková moÏnost, tak sedmkrát
kolibﬁíkem.
Hana Holi‰ová (Grizabella)
Pﬁí‰tû bych se chtûla narodit zase jako ãlovûk,
ale v minulosti. S kaÏd˘m Ïivotem se ocitnout
v rÛzn˘ch stoletích a prostﬁedích, pak taky
kolem roku 1930 a zaÏít v‰e kromû války... No
a taky b˘t muÏem, aspoÀ na pár hodin.
(smích)
Jan Mazák (asistent reÏie, Múz – divadelní
kocour)
Dûkuji, jedna zku‰enost uÏ mi staãila. Nemíním
se uÏ NIKDY zjevovat v jakékoliv podobû.
Hana PeÀa Kratochvilová (choreografie)
Já jsem spokojená s tím, kter˘ Ïiju, takÏe by
mi úplnû staãila moÏnost dal‰ího Ïivota
(smích)... I kdyÏ teì jsme ze zkou‰ek Koãek
tak zniãené a namoÏené, Ïe váÏnû uvaÏuju
o hadovi... (smích)
Robert Rozsochateck˘ (MungodÏery)
Sly‰el jsem, Ïe koãky mají ÏivotÛ devût, tak
bych chtûl mít ty dva Ïivoty navíc, Ïít tak, jak
Ïiji, a dûlat to, co miluji, a to je divadlo.
(smích)

Klára Latzková (dramaturgie)
Já na Ïádné dal‰í Ïivoty a „poÏivoty“ nevûﬁím. Myslím, Ïe bychom mûli dûlat maximum
pro to, abychom plnû Ïili a uÏívali si ten jeden
Ïivot, kter˘ nám byl dán. Ale kdyÏ uÏ bych tu
moÏnost opravdu mûla, ráda bych byla v kÛÏi
na‰í koãiãí dámy Inu. Cel˘ den se stará jen
o své základní potﬁeby. Nají se, kdyÏ má chuÈ,
protoÏe misku má vÏdycky plnou, spí, kdy se
jí zachce, protoÏe mûkké a teplé místo si
v na‰em bytû najde kdekoli, a kdyÏ zrovna
dostane chuÈ si s námi pohrát, jsem jí k dispozici. Nic jiného ji nezajímá, okolní svût ji netrápí, nikdo si na ní nevybíjí svou zlost. Jsou
dny, kdy bych takov˘ koãiãí Ïivot brala v‰emi
deseti… drápky… mÀau.
Andrea Kuãerová (kost˘my)
Chtûla bych b˘t ‰amankou.
Karel ·karka (sbormistr)
Zajímalo by mû, jaké by to bylo, b˘t mravencem. Urãitû bych rád proÏil Ïivot z ptaãí perspektivy nebo bych byl rád kamenem
v nûkteré z nejopeãovávanûj‰ích zenov˘ch
zahrad.
Ptala se: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

Ivana VaÀková, Radka Coufalová,
Ale‰ Slanina a Svetlana Janotová
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kočky na velké zkušebně
4

Foto: jef Kratochvil
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role Jany v muzikálu nûmeckého autora Dennise Martina PapeÏka, kter˘ uvedlo MdB
v ãeské premiéﬁe 4. února 2012 v reÏii Stanislava Mo‰i podle stejnojmenného románu
americké spisovatelky Donny W. Cross.
O tom, Ïe je muzikál PapeÏka i v˘kon Hany
Holi‰ové nezapomenuteln˘m kulturním záÏitkem vysoké kvality, svûdãí i dal‰í ocenûní,

Hana Holi‰ová získala Cenu Thálie za
hlavní roli v muzikálu PapeÏka v reÏii
Stanislava Mo‰i.
V sobotu 23. bﬁezna 2013 pﬁevzala hereãka
Hana Holi‰ová, ãlenka umûleckého souboru
Mûstského divadla Brno, z rukou Petera Kovarãíka svoji první Cenu Thálie za ztvárnûní
6

foto: jef Kratochvil
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cena thálie

hana holišová

která za pouh˘ rok obû – inscenace i pﬁedstavitelka hlavní role – nasbíraly. V divácké anketû Kﬁídla 2012/2013 zvítûzila Hana
Holi‰ová v kategorii Nejpopulárnûj‰í hereãka,
v celorepublikové anketû internetového portálu i-divadlo.cz obsadila PapeÏka první
pﬁíãku kategorie Nejoblíbenûj‰í inscenace
a Hanka Holi‰ová získala za svoji Janu

2. místo v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘
v˘kon.
PapeÏka vznikla v koprodukci s nûmeckou
agenturou Spotlight, mûla svûtovou premiéru
3. ãervna 2011 v Zámeckém divadle ve Fuldû
(taktéÏ v reÏii Stanislava Mo‰i) a byla vyhlá‰ena Muzikálem roku 2011.
Lenka Pazourková
7
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cyril a metoděj

aneb dobrodružství písma
velkolepý příběh našich dějin

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

22.- 24. června, 4.- 7. července 2013

koločava
muzikálová balada

26. a 27. června 2013

baron trenck
výpravná legenda se zpěvy

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

cikáni jdou do nebe
balada o zloději koní

9. a 10. července 2013

my fair lady (ze zelŇáku)
muzikál

12. - 14. července 2013

13. a 14. 22. června – 14. července 2013
9

biskuPský dvůr 2013
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Leto‰ní, jiÏ 4. roãník festivalu Divadelní svût Brno 2013 je dedikován umûlci Jiﬁímu Suchému. V prÛbûhu jednoho t˘dne se na jevi‰tích divadel i v ulicích mûsta pﬁedstaví divadelní soubory z celého svûta, které vyobrazí hudbu na divadle ve v‰ech sv˘ch podobách.
10
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v‰ím vpravdû kultovní film Stanleyho Kubricka z roku 1971. Hlavní postava Alex
a jeho kumpáni z hudební kapely Droogs
jsou hrozbou jednoho mûsta, v jehoÏ ulicích
se nebezpeãnû pohybují a ‰íﬁí své heslo „Násilí je zábava“. Hudba Ludwiga van Beethovena zde má pﬁedev‰ím v˘znamnou funkci
jako tvÛrce atmosféry a vytváﬁí ostr˘ kontrapunkt k aÏ brutálním situacím dûje. Futuristick˘ pﬁíbûh s kriminální zápletkou je pﬁevyprávûn pouze ãtyﬁmi herci, kteﬁí hrají rÛzné
postavy. Drastické scény plné násilí jsou peãlivû choreograficky vybudovány, reÏisér Wilfried Alt krutost obrazÛ nikterak neuhlazuje,
dává jim vyniknout, zároveÀ ale dostateãnû
zdÛvodÀuje jejich zpﬁítomnûní.

iv. ročník festivalu
divadelní svět brno 2013
Stadttheater Ingolstadt (Nûmecko)
DYLAN – âASY SE MùNÍ
Inscenace se vûnuje v˘jimeãné osobnosti hudebních dûjin. Motto této hudební biografie
Boba Dylana je „Îivot je karneval, kolotoã
Ïivota se otáãí“ a usly‰íte v ní 20 nejvût‰ích
hitÛ (mj. Knockin’On Heaven’s Door, Like
A Rolling Stone, Hurricane) slavného písniãkáﬁe, které hraje pût hudebníkÛ neustále pﬁítomn˘ch na jevi‰ti. âtyﬁi herci v reÏii Heinera
Kondschaka, jenÏ je zároveÀ i autorem scénáﬁe a autorem hudebního nastudování, rozehrají vzru‰ující pﬁíbûh jedince, na jehoÏ
pozadí se odehrávají i dûjiny 2. poloviny
20. století. Bob Dylan, vlastním jménem Robert Zimmerman, stál v ãele mnoha protestních hnutí a mnohé jeho balady zlidovûly.
Toto revuálnû kabaretní pﬁedstavení má
místy atmosféru rockového koncertu a inscenace nabízí jak dech beroucí hudební sóla,
tak zábavné anekdoty ze Ïivota hlavního hrdiny.

Handspring Puppet Company (JAR)
WOYZECK ON THE HIGHVELD
Handspring Puppet Company je divadelní seskupení, které vzniklo v roce 1981 v Kapském
Mûstû v Jihoafrické republice. Soubor tvoﬁí
profesionální divadelníci, v˘tvarníci i jiní
umûlci a technici. Svou práci jiÏ pﬁedstavili ve
více neÏ tﬁiceti zemích po celém svûtû. Od
roku 2007 se v lond˘nském National Theatre
podílejí i na v˘jimeãné a oceÀované inscenaci
War Horse.
Inscenace Woyzeck on the Highveld vznikla
v roce 1992 v reÏii a scénografii v˘znamného
mnohostranného umûlce a v˘razné osobnosti
souãasného divadla Williama Kentridge. Inscenace kombinuje loutkoherectví a Kentridgeovy animované filmy. V roce 2011 se titul
vrátil na repertoár skupiny a v reÏii Luca de
Wita vyrazil na turné, v jehoÏ rámci nav‰tíví
i Brno. Produkce vypráví znám˘ BüchnerÛv
pﬁíbûh Ïárlivosti, vraÏdy a zápasu jedince
s okolím. PÛvodní pﬁíbûh nûmeckého vojáka
z 19. století adaptovali na Ïivot ãerno‰ského
pﬁistûhovaleckého dûlníka v roce 1956 v Johannesburgu, kter˘ je sÏírán Ïárlivostí, kdyÏ
ho Ïena podvede s horníkem. Spojení loutkového a ãinoherního divadla s filmov˘mi projekcemi a hudebním doprovodem i zpûvem
vytváﬁí ojedinûl˘ diváck˘ záÏitek, kter˘ lze
jen tûÏko zaﬁadit do jakékoli divadelní ‰katulky. V˘tvarná sloÏka je zde stejnû dÛleÏitá
jako ta hudební a herecká a spoleãnû slouÏí
tématu, v jehoÏ centru jedinec bojuje s lhostejnou spoleãností.

Narodowy Stary Teatr Krakow (Polsko)
OPERA MLECZANA
Mal˘ Ïánr kabaretní buffo opery, kterou
znám˘ polsk˘ skladatel Stanis∏aw Radwan
napsal pro ãinoherní soubor. Spontánní a zábavná inscenace maÏe hranice mezi jevi‰tûm
a hledi‰tûm, herci na mobilní pohybující se
scénû vtahují diváky pﬁímo do dûje prostﬁednictvím smíchu. Pﬁíbûh vznikl podle satirick˘ch kreseb Andrzejy Mleczkého, jenÏ se
originálnû vûnuje oblíben˘m tématÛm, kter˘mi jsou problematické vztahy mezi muÏem
a Ïenou pﬁedstavované formou populárních
soap oper.
Theater der Altstadt (Nûmecko)
A CLOCKWORK ORANGE
Stuttgartské divadlo má na svém repertoáru
i klasické muzikálové tituly, na jaﬁe roku 2012
zde ale mûlo premiéru sci-fi drama Mechanick˘ pomeranã, jevi‰tní adaptace románu
Anthonyho Burgesse, kter˘ proslavil pﬁede11
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čert tě vem!

Nedávno se vám narodila dcera Rozárka,
zmûnilo vás to nûjak?
Je to to nejúÏasnûj‰í... âlovûk pﬁem˘‰lí jinak
a je to obrovsk˘ motor, náboj, prostû úplnû jiná
energie, hledáte si ãas, abyste s tou malinkatou
byl. Je to úÏasn˘, neuvûﬁiteln˘, prostû pecka!!!
Ptám se také proto, Ïe jedna z postav muzikálu Donaha! – Jerry se rozhodne vymyslet
pánskou stript˘zovou show, kterou sestaví ze
sv˘ch kamarádÛ, propu‰tûn˘ch oceláfiÛ,
hlavnû proto, aby dokázal zaplatit alimenty
na dítû.
Doufám, Ïe se do takové situace nikdy nedostanu. (smích) Je to dobrá zápletka a nosné
téma. Ale myslím, Ïe snad je‰tû nemusíme zakládat pánské stript˘zové show, abychom se
uÏivili. KdyÏ chcete vydûlat peníze, urãitû to
stále jde i jinak.
V tomto muzikálu jde taky hodnû o pfiekonání jakési muÏské je‰itnosti, hrdosti symbolizované svleãením se pfied stovkami Ïen…
Hrdí jsme… my muÏi… a je‰itní taky. Chlapi
v Donaha! mají urãitou kﬁivdu, Ïe se necítí

jakub uličník
Jakub Uliãník je charismatick˘ nad‰enec,
kter˘ divadlo miluje cel˘m srdcem a uÏívá si
kaÏdé chvilky, kdy se ocitne na jevi‰ti. V poslední dobû jste jej mohli vidût tfieba v inscenacích Baron Trenck, Tfii v tom, Zkrocení zlé
Ïeny nebo v Kvítku z horrroru, kde hraje
Seymoura. V souãasnosti se nejvíce raduje ze
své první otcovské role a zamûstnává jej také
Stfiedovûká krãma, kterou otevfiel se svou
partnerkou. Obãas si zahraje i se skupinou
All X, s níÏ na sebe upozornili v roce 2008
v soutûÏi X-Factor. Podrobnosti o jeho dal‰í
herecké práci pro Mûstské divadlo Brno, roli
Davea v muzikálu Donaha!, se dozvíte z na‰eho rozhovoru.
12
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jako chlapi, protoÏe nemají práci, ale ve finále vlastnû tím, Ïe se svleãou a Ïe se pokoﬁí,
dokáÏou, Ïe jsou opravdoví chlapi, ãímÏ získají i podporu sv˘ch Ïen. Tato podpora pﬁijde
ve chvíli, kdy oãekávají nejvût‰í trapas svého
Ïivota, ale tím, Ïe do toho i pﬁesto zvládnou
jít, jim i sobû dokáÏou, Ïe jsou prostû borci…

Fenomén pánského stript˘zu se objevil aÏ
v souvislosti se sexuální revolucí v 70. letech
20. století. Co v tûchto podnicích Ïeny hledají – nûco, co jim v Ïivotû chybí?
Urãitû je to davová vûc, ale i v tomto muzikálu se ukazuje, Ïe Ïeny, které na tyto akce
chodí, by ty typy muÏÛ na jevi‰ti doma v rea-

S nahotou na jevi‰ti nemám vÛbec Ïádn˘ problém.
litû nikdy mít nechtûly. Jsou to symboly nûãeho, co je sice „vzletné“, ale v realitû
nepouÏitelné.
MoÏná za tím stojí i jistá krize ve vztazích
zpÛsobená tím, Ïe muÏi pfii‰li o svou práci,
coÏ se samozfiejmû odrazilo v jejich sebevûdomí.
Ti muÏi mûli respektu hodnou práci, která je
naplÀovala, a nejsou ochotni pﬁijmout jinou,
která by byla pod jejich úroveÀ. Jistû jsou tu
i v‰eobecnû jiná oãekávání muÏÛ a Ïen, napﬁ.
tûÏko si chlap dokáÏe pﬁedstavit, Ïe by

U muÏÛ je stript˘z rozhodnû víc ojedinûl˘ neÏ
u Ïen právû kvÛli jejich je‰itné hrdosti.
O to víc ale na sobû zamakají, aby i toto nakonec dokázali.
PÛjdete v muzikálu opravdu donaha, máme
se na co tû‰it?
Takto… Já to ﬁeknu úplnû jednodu‰e, v podstatû, kdyÏ je pﬁedstavení s názvem Kráska
a zvífie, tak se oãekává, Ïe tam bude kráska
a zvíﬁe, a kdyÏ je název pﬁedstavení Donaha!,
tak se obávám, Ïe by to nebylo Donaha!,
kdyby to prostû nebylo donaha…

V komedii Zkrocení zlé Ïeny,
reÏie: Stano Slovák

13

DOKORAN_kveten2013_Sestava 1 26.4.13 16:35 Stránka 14

Ve v˘pravné legendû se zpûvy Baron Trenck,
reÏie na Biskupském dvofie: Stano Slovák

pracoval napﬁ. v ochrance obchoìáku a jeho
partnerka by byla managerka. Muzikál Donaha! je vlastnû velké sociální drama, které
je napsáno sice odlehãenû, ale má svou
hloubku. KdyÏ se to zahraje hezky, citlivû
a pﬁesnû, tak to bude mít velkou sílu. (smích)
Je to muzikál o tom, jak to v Ïivotû skuteãnû
je – Ïe ãlovûku je jednou dobﬁe, jindy ‰patnû,
jednou se mu daﬁí, jindy ne, ale musí se s tím
nûjak vyrovnat. Ale to, Ïe se mu nedaﬁí, neznamená, Ïe je neschopn˘.

DokáÏu si pfiedstavit, Ïe s takov˘m obsazením (Zdenûk Junák, Igor Ondfiíãek, Petr
·tûpán, Luká‰ Janota, Michal Isteník
a dal‰í), navíc pod reÏijním vedením
Stana Slováka, musí b˘t zkou‰ení
opravdu úÏasné. Urãitû se hodnû nasmûjete…
Je to v˘borné! V‰ichni jsou nad‰ení, líbí se
jim to a baví je to. Já jsem naprosto nad‰en˘,
Ïe právû s tûmito chlapíky budu stát na jevi‰ti,
protoÏe se vÛbec nebojím toho, Ïe bych se ne14
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vysvlékl. Jak je to ve hﬁe – buìto v‰ichni,
nebo nikdo!
Pronikli jste uÏ v rámci zkou‰ení nûjak do
toho prostfiedí, absolvovali jste napfi. nûjaké
striptérské kurzy?
To právû ne, pro nás bylo stûÏejní to, Ïe
chlapi v muzikálu stript˘z taky nikdy nevidûli
a vlastnû vÛbec neví, jak na to, coÏ je na tom
právû to komické…
Jak vÛbec vnímáte nahotu na jevi‰ti?
S nahotou na jevi‰ti nemám vÛbec Ïádn˘
problém. Nesmí to b˘t sprosté a samoúãelné
(pokud nejde o zámûr). Nahota je pﬁece
úplnû nádherná, u nás nûkter˘ch i vtipná vûc,
a pokud se s ní citlivû pracuje, tak by byl ãlovûk barbar, aby mu vadila. Muzikál Donaha!
by se samozﬁejmû mohl klidnû jmenovat Oceláﬁi bez práce, ale to uÏ by asi nikoho tolik nezaujalo.
Nemáte strach ani ze závûreãné scény v ãerven˘ch koÏen˘ch tangách?
V tomto smyslu mohu ãestnû prohlásit, Ïe mû
tanga (uÏ od dob Mûsíãního kamene) opravdu neohrozí! (smích)
Text: Bea KfiíÏová, foto: jef Kratochvil

V komedii Zkrocení zlé Ïeny,
reÏie: Stano Slovák

15
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jméno růže
tajuplný gotický thriller

hudební scéna

20. a 21. května 2013

zkrocení zlé ženy
legendární komedie o lásce
v různých podobách

činoherní scéna

8., 9. a 27. května 2013

měsíční kámen
upírsko-gangsterská komedie

činoherní scéna

30. a 31. května 2013
16

DOKORAN_kveten2013_Sestava 1 26.4.13 16:41 Stránka 17

Mondega. A to je jen zaãátek parodické, zábavné
a nápadité divadelní podívané, která si pohrává
s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského hororu
ãi westernu a kde se stﬁetává asijské bojové umûní
‰aolinsk˘ch mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina, Jan Mazák, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Evelína Kachlíﬁová, Tomá‰ Sagher, Martin Havelka, Marta Prokopová, Igor Ondﬁíãek, Rastislav
Gajdo‰ a dal‰í.

hrajeme
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.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán:
CYRIL A METODùJ
Osud soluÀsk˘ch vûrozvûstÛ a jejich velkomoravské
mise tvoﬁí jeden ze zakladatelsk˘ch pﬁíbûhÛ ãeského národa a podstatn˘ prvek jeho identity. Autoﬁi
se ve svém vyprávûní soustﬁedí na posledních ‰est
let Cyrilova/Konstantinova Ïivota – jeho a MetodûjÛv pﬁíchod na Velkou Moravu, vytvoﬁení písma
hlaholice, zavedení staroslovûn‰tiny jako bohosluÏebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na
triumfální obhajobu jejich mise a oprávnûnosti slovanské liturgie.
K pﬁíbûhu Cyrila a Metodûje v‰ak zároveÀ pﬁidávají
dvû kontrapunktické linie. První je milostn˘ pﬁíbûh
tﬁí VelkomoravanÛ – váleãníka Vojslava, adepta
mni‰ství Svojmíra a prosté venkovské dívky Vesny.
Na jejich osudech a jejich znaãnû odli‰n˘ch postojích k pﬁíchodu soluÀsk˘ch bratﬁí autoﬁi demonstrují
konkrétní v˘znam a dopad cyrilometodûjské mise,
jakoÏ i svár idealistického úsilí Cyrila a Metodûje
s politick˘m pragmatismem oné doby.
Inscenace je navíc vytváﬁena ve specifickém Ïánru
„ãinohry s baletem“. âinoherní v˘stupy jsou prokládány samostatn˘mi v˘stupy baletními s hudbou
Karla Albrechta, která byla speciálnû pro tuto inscenaci zkomponována. Tanec dodává inscenaci
hlub‰í symbolick˘ ráz a poukazuje na obecnûj‰í
smysl cyrilometodûjského pﬁíbûhu a dále ji vizuálnû
obohacuje a navíc vypráví i dal‰í samostatn˘ pﬁíbûh –
pﬁíbûh písma. Písma, které je dobr˘m sluhou, ale
zl˘m pánem, písma, kter˘m se dá napsat kniha
básní i anonymní udání, milostn˘ dopis i rozsudek
smrti.
ReÏie: Stanislav Slovák

William Shakespeare:
ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl –
pan Battista trvá na tom, Ïe nejdﬁív musí provdat
svou star‰í dceru Kateﬁinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost naopak postrachem
muÏÛ a nápadníci se právem obávají, Ïe ji nikdy
nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto by
se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou pﬁipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Kateﬁinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svûtem protﬁelého frajírka jménem Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“. Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í saní?
Bianka, nebo Kateﬁina?
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína
Kachlíﬁová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰, Eva Gorãicová.

Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
ANEB ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi a kter˘ ji nechal pﬁeloÏit a uvést v âechách
v roce 1958. DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se
na divadle je‰tû nikdy pﬁedtím tolik nesmál…!
Tedy právû jemu jsme dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn
d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ newyorsk˘ Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy,

B. Kid, P. ·tûpán, J. ·otkovsk˘, S. Slovák:
MùSÍâNÍ KÁMEN
Spletit˘ pﬁíbûh vypráví o drahokamu mimoﬁádné
hodnoty, kter˘ mÛÏe svému majiteli zaruãit nesmrtelnost a kter˘ je ukraden mírumilovnému mni‰skému ﬁádu HubalÛ. Ti se jej vydávají nalézt, ale
zji‰Èují, Ïe stopy vedou do podivného, skrznaskrz
hﬁí‰ného a zkaÏeného mexického mûsteãka Santa

17
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Program květen
činoherní scéna

hudební scéna

1.5. st 18.00 jezinky a bezinky

9.5. čt 19.30 kočky

C4

2.5. čt 19.30 jezinky a bezinky

R2013

10.5. pá 14.00 kočky

3.5. pá 19.30 jezinky a bezinky

A2013

10.5. pá 19.30 kočky

C5/E5

4.5. so 19.30 jezinky a bezinky

M2013

11.5. so 19.30 kočky

P

12.5. ne 19.30 kočky

D/E7

13.5. po 19.30 kočky

A1/AB1

14.5. út 19.30 kočky

A2/AB2

15.5. st 19.30 kočky

A3/AB3

16.5. čt 19.30 kočky

A4/AB4

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

X2013

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

T2013

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

AB5

20.5. po 18.00 jméno růže

17.5. pá 19.30 donaha!

P

21.5. út 18.00 jméno růže

19.5. ne 19.30 donaha!

23.5. čt 18.00 kočky

22.5. st 19.30 donaha!

A3

26.5. ne 18.00 kočky

23.5. čt 19.30 donaha!

C4

28.5. út 19.30 kočky

24.5. pá 19.30 donaha!

A5

29.5. st 18.00 kočky

25.5. so 19.30 donaha!

A6

30.5. čt 18.00 kočky

26.5. ne 19.30 donaha!

E7

31.5. pá 19.30 kočky

27.5. po 19.30 zkrocení zlé ženy

C2/E2

A5/AB5

Z2013

28.5. út 19.30 donaha!

A2

29.5. st 19.30 donaha!

AB3

Jméno rÛÏe

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

Jezinky a bezinky

18
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DivADElní fEsTivAl

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

BiskuPský DvůR

DERniéRA

Program červen
činoherní scéna
1.6. so 19.30 donaha!

hudební scéna
1.6. so 19.30 kočky

AB6

2.6. ne 18.00 donaha!
3.6. po 19.30 donaha!

4.6. út 18.00 zorro
A1

5.6. st 19.30 zorro

4.6. út 19.30 donaha!

E2

6.6. čt 18.00 zorro

6.6. čt 19.30 donaha!

AB4

9.6. ne 19.00 dylan - časy se mění

10.6. po 19.00 opera mleczana

13.6. čt 19.00 Woyzeck on the highveld

12.6. st 19.00 a clockwork orange
14.6. pá 19.30 donaha!

14.6. pá 19.00 Woyzeck on the highveld
19.6. st 19.30 kočky

C5

15.6. so 19.30 donaha!

20.6. čt 18.00 kočky

16.6. ne 19.30 donaha!

D

21.6. pá 18.00 kočky

17.6. po 19.30 donaha!

AB1

22.6. so 19.30 kočky

18.6. út 19.30 donaha!

AB2

24.6. po 19.30 kočky

20.6. čt 19.30 donaha!

A4

25.6. út 18.00 kočky

25.6. út 19.30 donaha!

C2

28.6. pá 19.30 donaha!

E5

biskuPský dvůr 2013
22.6. so 20.30 cyril a metoděj
23.6. ne 20.30 cyril a metoděj
24.6. po 20.30 cyril a metoděj
26.6. st 20.30 koločava
27.6. čt 20.30 koločava
29.6. so 20.30 baron trenck
30.6. ne 20.30 baron trenck
1.7. po 20.30 baron trenck
2.7. út 20.30 baron trenck
4.7. čt 20.30 cyril a metoděj
5.7. pá 20.30 cyril a metoděj
6.7. so 20.30 cyril a metoděj
7.7. ne 20.30 cyril a metoděj
9.7. út 20.30 cikáni jdou do nebe
10.7. st 20.30 cikáni jdou do nebe
12. - 14.7.
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pﬁíjemné a pohostinné sleãny, zvou podobnû staré
pány na bezinkové víno… V této rajské pohodû se
v‰ak dûjí vûci nadmíru podezﬁelé... A tak kdyÏ tety
nav‰tíví jejich synovec Mortimer, nestaãí se divit…
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína
Kachlíﬁová, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel
Mi‰urec, Tomá‰ Sagher, Michal Isteník a Robert
Urban.

Veslár nebo Jiﬁí Harnach, Martin Havelka, Karel
Mi‰urec, Zdenûk Bure‰, Tomá‰ Sagher nebo Jakub
Uliãník, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláﬁ a dal‰í.
Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán:
BARON TRENCK
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.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Martin Havelka, Jakub Uliãník,
Hana Kováﬁíková, Milan Nûmec, Andrea Bﬁezinová, Svetlana Janotová, Johana Gazdíková, Zdenûk Junák, Du‰an Vitázek a dal‰í.

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

Terrence McNally, David Yazbek:
DONAHA!
Tento nov˘ muzikál byl napsán podle populárního
britského filmu The Full Monty. Dílo vyrÛstá z autentické, niãím nepﬁikrá‰lované britské reality
a právû pro britskou povahu je zde tak sympaticky
typické, Ïe si i z tûch nejsmutnûj‰ích lidsk˘ch situací:
sociální krize – nezamûstnanost – ztráta sebedÛvûry
– umí udûlat dokonalou srandu! Muzikál, stejnû
jako film, vypráví o partû ne‰Èastn˘ch kamarádÛ
oceláﬁÛ, kteﬁí pﬁijdou ve stejném okamÏiku o práci.
Jejich snaha najít nové uplatnûní nemá úspûch,
a tak z ãirého zoufalství zaloÏí taneãní striptérskou
skupinu. Co na tom, Ïe fyzicky ani vûkem obvyklé
pﬁedstavû o profesionálních striptérech zcela neodpovídají… Dílo je vybaveno hudbou se skvûl˘m
rockovû-funkov˘m aranÏmá a poté, co pﬁed pár lety
dobylo newyorskou Broadway, se na nû mÛÏeme
tû‰it i v na‰em divadle.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Markéta Sedláãková, Zdenûk
Junák, Igor Ondﬁíãek, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Luká‰ Janota, Zdena Herfortová, Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová
a dal‰í.

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a:
KOLOâAVA
Pﬁíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém prostﬁedí podkarpatské vesnice, v níÏ domi nuje Ïivel rusínsk˘ a Ïidovsk˘. Oproti pﬁedchozím
divadelním podobám je posílen právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ je v˘povûì o prostﬁedí, v nûmÏ
se „zastavil ãas“, nemyslitelná. A tak, vedle jiÏ
znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ, se v této verzi objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota chasidÛ
s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ nejv˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do
dne‰ních dnÛ, je právû hudba. Pochopitelnû Ïe
muzikálová inscenace v baladickém hávu je nemyslitelná bez Ïivého hudebního doprovodu, o kter˘ se
stará skupina Javory roz‰íﬁená o obsazení klezmerské kapely. Nemen‰í úlohu zde má i choreografie
Vladimíra Kloubka a filmové dotáãky Dalibora
âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo
Petr ·tûpán, Radka Coufalová nebo Markéta
Sedláãková, Eva Jelínková nebo Libu‰e Billová,
Ivana VaÀková, Petra Jungmanová, Miroslava
Koláﬁová, Pavel Straka, Alan Novotn˘ nebo Peter
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zorro
romantický historický muzikál

hudební scéna

4. - 6. června 2013

koločava
muzikálová balada

biskupský dvůr

26. a 27. června 2013

baron trenck
výpravná legenda se zpěvy

biskupský dvůr

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

s Petrem hlouškem
hledali sleãnu na hlídání – a za t˘den pﬁi‰la nabídka z Islandu. Tak nevím, kdo to vlastnû
v‰echno zaﬁizuje…
Islanìané vidûli brnûnské pfiedstavení, neÏ
vás oslovili?
Ne, v podstatû si mne vygooglili. CoÏ není zas
tak sloÏité, protoÏe Mary Poppins dûlali totiÏ
po celém svûtû v‰eho v‰udy jen asi tﬁi ãtyﬁi v˘tvarníci a vût‰inou jde o ty pÛvodní, lond˘nské
verze. TakÏe kdyÏ si nûkdo zadá Mary Poppins, vyjedu mu vÏdy i já. Souãasnû je pravda,
Ïe panu reÏisérovi Bergur Þór Ingólfssonovi
se na‰e pojetí líbilo, nejvíc ho zaujala podoba
banky – právû takovou pﬁedstavu „ponurého
realismu“ chtûl dostat do celé inscenace. Od
poãátku jsme se shodovali na tom, Ïe by mûla
b˘t tak trochu ve stylu Tima Burtona.
V ãem je islandská Mary jiná neÏ brnûnská?
Nûkteré vûci jsou dané jednou provÏdy. Na‰e
koncepce se v‰ak pﬁece jen od tradiãní podoby
li‰í a je to poznat i na pojetí scény. Napﬁíklad
dÛm Banksov˘ch, v nûmÏ se odehrává více
neÏ polovina muzikálu, jsme zmûnili od základu. Nechali jsme tam krb i otcÛv koutek,
které tam podle scénáﬁe musí zÛstat, ale zmûnili jsme pocit z toho domu. V na‰í verzi tatínek sice pracuje v bance, vydûlává a tváﬁí se

Jako vystudovan˘ ilustrátor by mûl v klidu
ateliéru peãlivû doplÀovat obrázky do nûjaké
vûdecké publikace. Namísto toho se brnûnsk˘
v˘tvarník Petr Hlou‰ek stále více etabluje
v megashowbyznysu. A to dokonce uÏ nejen
na „domácí“ pÛdû Mûstského divadla Brno,
ale i v zahraniãí. Jeho posledním poãinem se
stala scéna a projekce pro Mary Poppins – po
úspûchu v moravské metropoli si ho vybrali
tvÛrci muzikálu pro divadlo v islandském
Reykjavíku.
Jak se brnûnsk˘ v˘tvarník dostane k práci na
Islandu?
Je to docela veselá pﬁíhoda. Pﬁi‰el mi mail zaãínající Hello, I’m director…, takÏe jsem ho
málem vzápûtí vymazal v domnûní, Ïe jde
o klasick˘ spam, nabízející mi miliony… Na‰tûstí jsem si v‰iml dál v textu slov Mary Poppins, takÏe jsem si pﬁeãetl, Ïe ﬁeditel divadla
v Reykjavíku mne Ïádá o spolupráci… Mimochodem, v roce 2010 jsme s manÏelkou shánûli
au-pair k dûtem a poslali jí text, kter˘m si
v Mary Poppins hledají chÛvu dûti Banksovy.
T˘den poté jsem dostal já nabídku z Mûstského divadla Brno, abych pﬁipravil scénu
právû pro tento muzikál. Loni poãátkem léta
jsme pouÏili stejn˘ zpÛsob, kdyÏ jsme opût
22
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mezi Lond˘nem a New Yorkem – do jednoho
mûsta mají dvû hodiny, do druhého doletí za
ãtyﬁi. Napﬁíklad v‰ichni vãetnû zamûstnancÛ
dílen divadla vidûli Mary Poppins v Lond˘nû
nebo v NY. TakÏe vûdûli, do ãeho jdou
a k jaké kvalitû míﬁí.
A islandské publikum?
Reykjavík je podobn˘ jako Brno, podobné je
tam i rozloÏení divadel. Je to ale hlavní mûsto,
takÏe na premiéru pﬁijde nejen primátor, ale
také prezident a pﬁedsedkynû vlády. Urãitû
tam lidé chodí do divadla aktivnûji. Pro zajímavost, v‰ech dvacet tisíc lístkÛ na Mary Poppins se vyprodalo tﬁi dny pﬁed premiérou.
Není pro scénografa divné dûlat v krátké
dobû totéÏ? Ne‰tve vás pak, Ïe jste mûl udûlat
nûco jinak uÏ poprvé, nebo nemáte pocit, Ïe
se jen opakujete?
Není to vûc, kterou dûláte znovu, do stejné
ﬁeky nevstoupíte. Ale je to nová cesta, na kterou jste pﬁipraveni. Jako kdyÏ potkáte nûkoho,
s k˘m si chcete povídat, ale nemáte ãas. A pak
poﬁád myslíte na to, co tomu ãlovûku chcete
ﬁíct, na co se ho chcete zeptat. KdyÏ ho pak
znovu potkáte, nezaskoãí vás to. KdyÏ jsme dodûlali Mary Poppins v Brnû, byli jsme spoko-

jako dÛleÏit˘ finanãník, ale jeho skuteãná pozice je jiná. Jde jen o jednoho z mnoha úﬁedníkÛ, kteﬁí tam pobíhají. TakÏe i dÛm jeho
rodiny pÛsobí honosnû, ale známky luxusu uÏ
berou za své, má popraskanou omítku, je
‰patnû opraven˘... KdyÏ jsme tﬁeba hledali
cestu, jak Mary pﬁesvûdãila dûti, aby si v tom
pro nû nudném parku hrály, vzpomnûl jsem si
na vlastní dûtství a hledání pokladÛ. Mary ve
skuteãnosti nekouzlí v pravém slova smyslu,
jen vás mentálnû dovede k jinému rozhodnutí,
coÏ se v tomto pﬁípadû stalo prostﬁednictvím
hry, v níÏ se park s antick˘mi sochami zmûnil
v bájnou Atlantidu. V˘hodou bylo, Ïe texty
písní nejsou dÛkladnû popisné, takÏe nám dávaly urãitou volnost. Îádné v˘hrady nezaznûly ani od majitelÛ práv.
Jak se vám s Islanìany pracovalo?
Pﬁístup v‰ech je tam dan˘ prostﬁedím svobodné západní Evropy, v nûmÏ vyrÛstali. Tady
jsou lidé brzy unavení, na‰tvaní, nedokáÏou
v sobû najít tolik entuziasmu, aby byli poﬁád
„keep smiling“, coÏ zamûstnanci divadla
v Reykjavíku v sobû mûli. I proto, Ïe by byl
omyl myslet si, Ïe jde o izolovanou ostrovní
zemi. AÏ tam jsem pochopil, Ïe oni Ïijí na D1

S reÏisérem Stanislavem Mo‰ou
a fotografem Tinem Kratochvilem
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S reÏisérem
muzikálu Mary Poppins
Petrem Gazdíkem
jeni, ale také jsme vûdûli, Ïe tohle ne‰lo stihnout, nad tím jsme mûli pﬁem˘‰let jinak. To
v‰e mi teì umoÏnilo vymyslet mnohé vûci bez
nedostatkÛ, o nichÏ v Brnû vím. V Reykjavíku
jsem mûl také více ãasu, vlastnû jsem pût t˘dnÛ
jen spal anebo pracoval na Mary, i proto, Ïe
svûtlo tam bylo dennû tak dvû hodiny.
Projekce, dotáãky a videa jsou stále ãastûji
souãástí scény. Nemizí v tom trochu podstata
divadla?
Je to dobrá cesta, pokud se správnû pracuje
s tématem. Není to tak, Ïe by projekce mûly
b˘t ve v‰em, nemyslím, Ïe by se musely objevovat v klasické ãinohﬁe. Ale pokud jde
o muzikál nebo spektakulární vûci tohoto
typu, tak prostû technologie jde dopﬁedu
a vyvíjí se. Nikdo pﬁece neoãekává, Ïe budeme svítit svíãkami jako v barokním divadle.
Scénu jde dotvoﬁit jakkoliv, ale vÏdy jde o to,
aby to souviselo s tématem a nezabíjelo ho to.
Po brnûnské „‰ufice“ jste absolvoval studia
kniÏní ilustrace na bratislavské Vysoké ‰kole
v˘tvarn˘ch umûní. Jak se kniÏní ilustrátor
dostane do showbyznysu?
24
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covat scénáﬁ, protoÏe vÏdycky zjistím, Ïe
o tûch vûcech díky zku‰enostem z divadla zase
vím víc a mám jin˘ názor, jak vystavût jednotlivé postavy… DÛleÏitûj‰í v tomto pﬁípadû ale
bude atmosféra, pocit. Nebude to totiÏ klasick˘ pﬁíbûh. MÛj scénáﬁ i pﬁedstavy mají blíÏ
k bájím a legendám. Tﬁeba nûkdy uvidíme.
A co vás teì ãeká?
Koãky, scéna a projekce pro Mûstské divadlo
Brno. A moc se na to tû‰íme, protoÏe jsme
byli dokonce pﬁímo poÏádáni majitelem licence, aby to koneãnû uÏ nebyly ty fousaté
koãky na smeti‰ti… Myslím, Ïe se nám to docela podaﬁilo posunout jinam. Standa Mo‰a
vymyslel koncepci i spoustu zajímav˘ch dramaturgick˘ch zásahÛ. Ale to uÏ nebudu prozrazovat. No a na konec sezóny Cyril a Metodûj pro Biskupsk˘ dvÛr. Na to se tû‰ím také,
protoÏe to bude pro zmûnu váÏná a vzne‰ená
vûc s moudr˘m podtextem, i kdyÏ nepochybuji, Ïe autorÛm Janu ·otkovskému, Stano
Slovákovi a Petru ·tûpánovi se tam podaﬁí
naoãkovat i dost humoru.
Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil

Je to zvlá‰tní, taky se ptám. Zhruba pﬁed osmi
lety mne oslovili z MdB, kdyÏ potﬁebovali
rychle najít nûkoho, kdo dokáÏe nakreslit, ale
souãasnû i digitálnû zpracovat ilustrace do
pﬁedstavení Magical Broadway – a to v‰echno
za dva mûsíce. To, co následovalo, byly pak
vÏdy vûci, které rovnûÏ souvisely s moderními
technologiemi, proto jsem se pak dostal i ke
scénám právû pro ty velké muzikály.
Máte nûjak˘ vysnûn˘ titul, kter˘ byste chtûl
ilustrovat?
VÏdycky pﬁem˘‰lím, jestli bych radûji nûjakou knihu ilustroval nebo pﬁevedl do komiksu, coÏ je stra‰nû nároãná kategorie. Ale
moc by mne to bavilo i pﬁesto, Ïe kdyÏ vidím
úroveÀ svûtov˘ch kreslíﬁÛ, urãitû by to zÛstalo maximálnû na tom ãeském píseãku. Ale
bavilo by mne udûlat tak nûjaké zajímavé
téma, spí‰ nûjakou fantasy neÏ tradiãní americk˘ styl.
A co vá‰ film Legendy níÏin, na nûmÏ byste
rád spolupracoval s kolegy z Mûstského divadla Brno?
Stále na nûm pracujeme, i kdyÏ teì jsme si dali
tro‰ku oddech. Mám zase nápady, jak dopra-

Scéna muzikálu Mary Poppins
z divadla v Reykjavíku,
autor: Petr Hlou‰ek
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naPsali o nás
ZORRO:
KDYÎ SE CHVùJE SRDCE I BRÁNICE
Je aÏ s podivem, Ïe po bezmála stoleté literární, rozhlasové a filmové existenci proslulého mstitele Zorra nesáhlo zatím divadlo.
V hudebním podání pﬁíbûh neohroÏeného
muÏe s maskou a v ãerném plá‰ti oÏil v roce
2008 v proslulé líhni muzikálÛ – West Endu
v Lond˘nû. A jen pût let po svûtové premiéﬁe
uvádí titul nazvan˘ prostû Zorro v prvním
ãeském provedení také Mûstské divadlo
Brno.
Legendární story (nejde o pÛvodní ãasopiseck˘ brak Ameriãana Johnstona McCulleye
z roku 1919) tady pochází od chilské autorky
Isabel Allende. Udatného tajemného hrdinu
recyklovala do zpívající a tanãící podoby hudební skupina Gipsy Kings a jeden z nejlep‰ích lond˘nsk˘ch hudebních aranÏérÛ John
Cameron spoleãnû s autorem scénáﬁe Stephenem Clarkem. Romantick˘ pﬁíbûh o nikdy
nekonãícím souboji dobra a zla, lásky a vá‰nû
v muzikálu Zorro zní v rytmu flamenka. V‰e
dotváﬁí efektní sborová ãísla na svûtovû proslulé hity cikánsk˘ch králÛ, jako je Bamboleo,
Baila Me nebo Djobi Djoba. A tak není divu,
Ïe v Lond˘nû mûli rázem hit s nominací na
nûkolik prestiÏních divadelních cen. A v Brnû
tomu mÛÏe b˘t podobnû. Bez pohrÛÏky Zorrov˘m kordem pﬁiznám, Ïe jsem ‰el na ãeskou premiéru titulu s rozpaky. A to nemám
nic proti poklesl˘m ÏánrÛm, miluju je. Ulepená muzikálová telenovela, kterou jsem
s hrÛzou oãekával, se na‰tûstí nekonala, nebo
vlastnû jenom zãásti. Muzikál Zorro je totiÏ
(v milostn˘ch duetech nebo scénách o útlaku
chud˘ch) bezmála melodramatick˘m k˘ãem.
ZáÏitek z tohoto díla ov‰em obstarává jeho
umné polarizování mezi lehk˘ ‰kvár a jeho
nenucenou parodii. Tady si pﬁijde na své
srdce i bránice. Autoﬁi totiÏ pﬁíbûh o potrestaném lumpovi, vûznûném otci, pﬁed popravou uchránûn˘ch venkovanech, ale také
o zavraÏdûné moudré cikánce Inez, lásce
dvou krásn˘ch hlavních hrdinÛ a mnoho dal‰ích nasládl˘ch motivÛ skvûle odlehãují. KdyÏ
se vydává Zorro na svoji první trestnou v˘-

pravu, trvá tento modesman na svojí ‰ik ãervené plá‰tûnce. Inez páchnoucí ãást odûvu
vyhodila, musí tedy vzít ãernou. Zrodila se legenda… Jindy smíchem vyprsknete, kdyÏ
Zorro v jedné osvobozovací scénû pﬁizná, Ïe
má sv˘ch ‰est pomocn˘ch klonÛ, a není tedy
tak v‰udypﬁítomn˘ a nepﬁemoÏiteln˘. Anebo
kdyÏ se ráãkující knûz, vûrnû zastupovan˘
Zorrem, po zpovûdi padoucha zhroutí. Ptá se
totiÏ ztûlesnûného dobra, zda má opravdu tak
dûsnou vadu ﬁeãi.
Brnûnskou inscenaci pﬁipravil reÏisér Petr
Gazdík. Jeho rukopis také lavíruje mezi popsan˘mi polohami a moÏnostmi textu. Prolog
veãera obstará skuteãnû plápolající táborák
s tlupou cikánÛ a drobotinou kolem. S ohnûm
a sladk˘mi dítky, jak víme, na jevi‰ti jako se
‰afránem. A Ïe Gazdík nebere Zorra tak upjatû a kanonicky lze vyãíst z obsazení hlavního hrdiny. Plavovlas˘ Luká‰ Janota
s kluãiãím pohledem má daleko k oãekávanému hispánskému ãernookému idolu. Janota ov‰em svoji roli bezpeãnû zvládl
pûvecky, herecky i pohybovû. A Janotovo v˘mluvné nevinné culení mÛÏe b˘t v ironiãtûj‰ích okamÏicích inscenace pro pﬁihlíÏející
romantiãky neobvykl˘ bonus. S jemn˘m ‰ibalsk˘m odstupem, jindy zase naplno a váÏnû
si uÏívá svého zlotﬁilého Ramóna herec
Du‰an Vitázek, kter˘ dosud v Brnû obstarával spí‰e kladné hrdiny. Opravdu klenotem
brnûnského Zorra je v‰ak svÛdná cikánka
Inez v podání Ivany VaÀkové. Bez fale‰né
vzletnosti: tady vidíte mimoﬁádnou muzikálovou osobnost. VaÀkové v˘razné herectví
sází na hlasovou i pohybovou perfekci.
A také na hrdû aristokratick˘ odstup od role,
ãímÏ ji pro diváka ãiní vyr˘sovanûj‰í, srozumitelnûj‰í a opravdovûj‰í. VaÀková s lehkostí
uhraje nûkdy i sentiment a patos, které inscenací nejen v okamÏiku její zákeﬁné vraÏdy
prorÛstají.
Lehká nadsázka, silné romantické gesto, v˘teãnû zvládnutá sólová i sborová ãísla v opulentní scénografii. To v‰e je brnûnsk˘ Zorro.
Není bez zajímavosti, Ïe pocit plnotuãného
záÏitku budete mít i pﬁesto, Ïe se kvÛli licenãním podmínkám tady hraje na half playback.
Ale to není také tak úplnû pravda a inscenátoﬁi pﬁíkaz nápaditû obe‰li. V˘teãnou muziku
26
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Gipsy Kings ze záznamu tady na jevi‰ti doplÀuje flamenkov˘ kytarista a dva bravurní
trumpetisté u boãních portálÛ. Zkrátka
a dobﬁe: muzikálov˘ Zorro v Brnû vÏdy nûãím mile pﬁekvapí.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 28. 3. 2013
ZORRO PEVNù PROTI VLÁDù
KORUPCE A STRACHU
Muzikálov˘ hit v Mûstském divadle Brno
pfiedstihl scény newyorské Broadwaye
Není tématu, které by se historií kinematografie vinulo ãastûji neÏ legenda o mstiteli
bezpráví, o ‰panûlském Jáno‰íkovi z ãasÛ,
kdy Kalifornie nebyla je‰tû ãástí Spojen˘ch
státÛ.
Nejaktuálnûj‰í je ov‰em Zorro – muzikál
podle románu Isabel Allendeové. KníÏka
vy‰la teprve pﬁed osmi lety. A v Brnû muzikál
hrají dﬁív neÏ na Broadwayi!
V roce 2008 mûl hudební Zorro Gipsy Kings,
Stephena Clarka, Helen Edmundsonové
a Johna Camerona premiéru v Lond˘nû.
Písnû Baila Me, Bamboleo a Djobi Djoba se
pﬁes noc staly svûtov˘mi hity. Zorro se pak
hrál ve Francii, Rusku, Japonsku, v Koreji,
Bulharsku a Polsku. Nyní dorazil do âeska.
I v pou‰ti spou‰È
Po brnûnském Mûstském divadle doputuje
Don DiegÛv cikánsk˘ klan s krásnou Inez
a zlotﬁil˘ bratr Ramón koneãnû do Spojen˘ch
státÛ – je‰tû letos pr˘ – a po velkém americko-kanadském turné v roce 2014 i do newyorského muzikálového Eldoráda.
Paraliterární, ﬁeknûme rovnou brakov˘
Zorro je nesporn˘m fenoménem. Od nûmé
verze s Douglasem Fairbanksem v roce 1920
podle je‰tû o rok star‰ího rodokapsu Johnstona McCulleyho nese ov‰em v sobû tajemnou melancholii a u‰lechtilost stﬁedovûk˘ch
rytíﬁsk˘ch pﬁíbûhÛ.
Zorro má jen dva konkurenty: d’Artagnana
a Robina Hooda. Padesátkou filmov˘ch a televizních variací, aÏ po dvû poslední s Antoniem Banderasem, je v‰ak hrdinou nejfrekventovanûj‰ím. Proã? Inu pro nadûji, Ïe
svût není jen zkorumpovan˘, a kdyÏ, tak jsou
i zemû, ve kter˘ch místo amnestie ãeká zloãince trest nebo odplata.
To v‰echno pﬁesnû vystihli reÏisér Petr Gaz27

dík a dramaturg Jan ·otkovsk˘, kteﬁí Zorra
pﬁeloÏili a uvedli na Moravu.
Rumba a samba
Jsou Tfii mu‰ket˘fii, Angelika, âern˘ tulipán
nebo Trója umûním? Jestli jsme schopni odpovûdût ano a pﬁistoupíme na hru inscenátorÛ s tématem, potom nás jejich Zorro
pobaví i dojme, protoÏe ne v‰ichni zápas se
zloãinem pﬁeÏijí.
Fajn‰mekﬁi ocení, Ïe záplavu anglosask˘ch
rytmÛ vystﬁídají rumba, samba, paso doble
a flamenco.
A soubor v‰echny pﬁesvûdãí, Ïe je u nás bezkonkurenãní. Od titulního Luká‰e Janoty,
jeho nepﬁítele alternovaného Robertem Jíchou a Du‰anem Vitázkem a cikánky Inez
Svetlany Janotové nebo Ivany VaÀkové aÏ po
nové tváﬁe v company… Mambo!
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 20. 3. 2013

MUZIKÁL ZORRO:
VELKÁ PODÍVANÁ V RYTMU FLAMENKA
Samotn˘ pﬁíbûh muzikálu je prost˘, nekomplikovan˘, leã vkusnû zpracovan˘ a nabízí tzv.
lidovou zábavu v dobrém slova smyslu. Muzikál pﬁíbûhovû nemÛÏe, a patrnû ani nechce
konkurovat v‰em tûm BídníkÛm, JeÏí‰Ûm
nebo Evitám, ale spí‰ nabídnout alternativu,
jejíÏ síla je v originální hudbû, temperamentních tancích a pompézní v˘tvarné podívané.
A také ve slovním humoru – kdyÏ Diego zachrání se sv˘mi kumpány v pﬁestrojení Luisu
v poslední vteﬁinû pﬁed popravou, na dotaz
„Proã ti to trvalo tak dlouho?“ odpovídá „Zkus
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tady v pou‰ti najít sedm kost˘mÛ Zorra!“.
Smích v hledi‰ti vzbuzuje i ‰i‰lání knûze, jenÏ
se sám podivuje své ‰patné v˘slovnosti.
ReÏisér brnûnské inscenace Petr Gazdík
s tímto vûdomím k látce pﬁistoupil a Zorra inscenuje nekomplikovanû, pÛsobivû a ﬁemeslnû zruãnû. Zná dokonale svÛj soubor,
dokáÏe z dobﬁe obsazen˘ch hercÛ vytûÏit maximum a dopﬁává divákÛm v˘pravnou show
plnou flamenka, jevi‰tních efektÛ a kouzelnick˘ch trikÛ. Ruku v ruce s jeho pojetím jde
skvûlá choreografie Lucie Holánkové, nabízející krom emocionálních cikánsk˘ch tancÛ
i expresivní podupávání a dal‰í rytmické vychytávky. Imaginativní a pÛvabnû a modernû
nasvícená scéna (svûteln˘ design David
Kachlíﬁ) Ale‰e Valá‰ka diváky dÛvûryhodnû
pﬁená‰í do cikánského tábora, paláce, vûzení
i na popravi‰tû, je dostateãnû pompézní, ne
v‰ak jednodu‰e popisná. Slu‰ivé barevné kost˘my pochází z návrháﬁské dílny Veroniky
Hindle. Zcela netradiãnû se na Hudební
scénû zpívá na half playback (podmínka majitelÛ originální licence), pﬁedstavení ale oÏivuje dvojice dobﬁe sehran˘ch trumpetistÛ
a v˘borného kytaristy (pﬁi premiéﬁe Dario
Piga ze souboru Iberica, ocenûn˘ v roce 2009
od ‰panûlské asociace AIE v Madridu jako
jeden ze ãtyﬁ nejlep‰ích mlad˘ch kytaristÛ flamenka). Vokálnû soubor tradiãnû peãlivû pﬁipravil Karel ·karka.
V titulní roli Diega alias Zorra vystupuje v‰estrannû nadan˘ Luká‰ Janota. Roli zvládá ve
v‰ech odstínech, je pﬁesvûdãiv˘m mstitelem
i bez frajersk˘ch gest, vyslovenû si pak pohrává s úlohou trochu pﬁihlouplého a naivního Ramónova bratra. V tohoto démonického despotu se promûnil bûhem premiéry Du‰an Vitázek, z nûhoÏ zloba a hnûv sálá
aÏ do poslední ﬁady, byÈ právû jeho úlohu napsali autoﬁi hodnû prvoplánovû a neobdaﬁili
svého bídáka rafinovaností Richarda III. ani
pochybnostmi Javertov˘mi. A Vitázek opût
dokazuje, Ïe záporné postavy se mu hrají
dobﬁe, koneckoncÛ sehrál jich s úspûchem uÏ
dost. Daﬁilo se i Johanû Gazdíkové coby
Luise, která v jejím podání není prototypem
dobrotivé naivky, ostatnû tato hereãka vût‰inou vyniká v postavách Ïivoãi‰nûj‰ích, jako
byla napﬁ. Singoalla. Tápající serÏant García

v podání Tomá‰e Saghera pochybuje o svém
poslání, touÏí vzepﬁít se moci – ov‰em odhodlá se k hrdinskému ãinu, nebo zÛstane jen
submisivem, kter˘ na rozkaz svého pána
v pokleku oãistí jeho boty? Krom jiÏ zmínûn˘ch hercÛ má obsazení brnûnského Zorra
je‰tû dva Ïolíky – Ivanu VaÀkovou jako cikánku Inez, která je herecky suverénní a stále
stejnû uhranãivá jako v dobách Rady z jiného
„cikánského muzikálu“, a Láryho Koláﬁe
v dvojroli starého Cikána a Dona Alejandra.
Pana Herce, jenÏ nic neztrácí ze svého ‰armu,
naopak zraje jako dobré víno, kterému, aã nekﬁiãí, rozumíte kaÏdé slovo, ãekáte na kaÏdou
jeho repliku. Podobn˘ch není na ãesk˘ch jevi‰tích mnoho – skvûl˘ Zorba, Doolittle, Zobar,
Schultz, Tovje atd. dokáÏe zaujmout i v úlohách, kde bychom moÏná mnohé jiné pﬁehlédli.
Lond˘nsk˘ kritik Michael Billington po svûtové premiéﬁe muzikálu Zorro mj. napsal:
„MoÏná to není vysoké umûní, ale kaÏdopádnû je to zábavné – a do unylého svûta muzikálového West Endu Zorro pﬁiná‰í osvûÏující, nov˘ hispánsk˘ zvuk.“ Nelze neÏ souhlasit – a aã brnûnské muzikálové podhoubí
rozhodnû není zatuchlé, i zde do repertoárové nabídky nov˘ kus dobﬁe zapadá!
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 18. 3. 2013
MùSTSK¯M DIVADLEM BRNO
SE OZ¯VÁ „VIVA EL ZORRO“
Na celém pﬁedstavení je vidût nesmírná peãlivost, ze v‰eho cítíte velké úsilí, které do díla
vloÏili v‰ichni zúãastnûní, od reÏiséra aÏ po
osvûtlovaãe.
Zorro, nebo spí‰e agentura vlastnící licenci,
mûla podmínku: muzikál se musí hrát v˘hradnû s pﬁedem nahranou hudbou od samotn˘ch Gipsy Kings. ReÏisér Petr Gazdík
na‰tûstí nesklopil pokornû hlavu a vymyslel
ﬁe‰ení, které je velk˘m triumfem celé inscenace. Po obou stranách jevi‰tû umístil trumpetisty a pﬁímo mezi úãinkující kytaristu.
Jejich sólÛm pﬁidal v˘raznû na zvuku, takÏe
ti, co jsou zvyklí na Ïiv˘ orchestr, nemusí
vÛbec litovat.
Kytarista Dario, rodák z Korsiky, kterého
jsme vidûli na premiéﬁe, umí navíc struny rozeznít tak, Ïe budete mít problém uvûﬁit, Ïe
28
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Inez. Ta strãila do kapsy úplnû v‰echny
ostatní, pozornost na sebe strhla nejen sv˘m
hlasem a tancem, ale i charismatem. Tady
není tﬁeba dodávat vÛbec nic a mÛÏeme jen
chválit.
Luká‰ Janota to rozhodnû nemá se Zorrem/Diegem nikterak lehké. Tenhle Zorro je
totiÏ takov˘ mírnû hamletovsk˘ typ. KdyÏ
zjistí, Ïe se z jeho bratra stal diktátor, rozhodne se pﬁedstírat, Ïe mu mezi cikány tak
trochu ruplo v bednû, aby ho nikdo nepodezíral, Ïe po nocích ‰ermuje a nosí masku.
Právû bez masky a bûhem vtipn˘ch dialogÛ
s bratrem vynikl Janota nejvíc. Role Diegova
bratra se zhostil Du‰an Vitázek. Zatímco
Diego ‰ílenství jen pﬁedstírá, u Ramóna jeho
chorou mysl odhalujeme postupnû a Vitázek
tuto promûnu vystihl v˘bornû. ·koda, Ïe má
tak málo prostoru pro zpûv.
Postava Luisy, kamarádky obou bratrÛ z dûtství, vrchol milostného trojúhelníku a hrdinka, která si nedokáÏe spojit Diega a Zorra,
zavání podle této charakteristiky naprost˘m
kli‰é. Na‰tûstí byla do této role obsazena ostﬁílená matadorka Johana Gazdíková a díky
svému hereckému, pûveckému a taneãnímu
umu ji od ‰katulky bledé naivky zachránila
a nezapadla pﬁíli‰ do stínu Ïivelnûj‰í Inez.

tohle není playback. Skuteãnû není a vy budete jeho umûní s kytarou obdivovat snad
je‰tû víc neÏ samotné sólisty. A kdo by pﬁece
jen mûl problém uvûﬁit, Ïe kytaristé hrají skuteãnû „live“, pﬁesvûdãí vás dûkovaãka.
Scéna Ale‰e Valá‰ka je rozhodnû monumentální, ale zároveÀ velmi dynamická a úãinkující se v ní neztrácí. MÛÏeme se bûhem chvíle
ocitnout u Ramóna v pracovnû, v tajné jeskyni, na námûstí, v tavernû, tajemství tkví
v rozkouskovaném, rozpohybovaném jevi‰ti.
Obzvlá‰È záleÏet si dal scénograf na koupelnû, kde se Luisa poprvé setkává se Zorrem. Nekráãel ve stopách West Endu, donutil
Zorra pûknû po hrdinsku a efektnû vy‰plhat
za kráskou po mﬁíÏovaném oknû na balkón.
To jsou detaily, které vás zaujmou a navíc se
nekonají Ïádné „ãerné díry“ bûhem pﬁestavování scény. Tam, kde to pﬁece jen trvá, vám
company pﬁedvede úÏasné taneãní scény. VyÏíváte-li se v kouzelnick˘ch tricích, pár jich
uvidíte, nebudete ochuzeni ani o ‰erm.
Známé hity Gipsy Kings: Bamboleo, Djobi
Djoba a Baila Me usly‰íte v rÛzn˘ch variacích
nûkolikrát a budete si je broukat je‰tû dlouho
poté, co odejdete z divadla. Pﬁeklad skladeb
je peãliv˘, rozhodnû peãlivûj‰í a propracovanûj‰í neÏ napﬁíklad pﬁeklad karlínské Aidy.
Petr Gazdík a Jan ·otkovsk˘ si navíc byli vûdomi „profláklosti“ hitÛ, a proto ponechali
nûkteré ãásti ve ‰panûlském originále. Je to
rozhodnû dobr˘ tah a navíc ‰ikovnû zvolen
právû u písní, které dûj neposouvají, a divák
jim tedy nepotﬁebuje rozumût.
Nejvíc se nám do pamûti zapsala skladba Libertad, kdy Ïeny rytmick˘m bubnováním na
vûdra vyjadﬁují strach a nespokojenost se situací v mûsteãku. Ov‰em té síly by nebylo bez
strhující choreografie, které by nebylo bez
company a hlavnû bez choreografky Lucie
Holánkové.
Herci pro‰li velmi intenzivním kurzem flamenca pod vedením Pavla Lhotského, nejdﬁíve se totiÏ taneãníci musí nauãit krouÏit
zápûstím, neÏ se zapojí celé tûlo. Právû taneãní kreace jsou to, na ãem muzikál Zorro
stojí. Zde odvedla úÏasnou práci právû company, ale i v‰ichni sólisté.
Královnou flamenca i celého premiérového
veãera byla Ivana VaÀková v roli cikánky
29
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PředPl atné Pro P
ČINOHERNÍ SCÉNA

ČINOHERNÍ SCÉNA

Milan Kundera

Joseph Kesselring

jakub a jeho Pán

jezinky a bezinky
aneb arsenik a staré tety

moudrá komedie

bláznivá retro komedie
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi a kter˘ ji nechal pﬁeloÏit a uvést v âechách
v roce 1958. DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se
na divadle je‰tû nikdy pﬁedtím tolik nesmál…!
Tedy právû jemu jsme dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn
d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ newyorsk˘ Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy,
pﬁíjemné a pohostinné sleãny, zvou podobnû staré
pány na bezinkové víno… V této rajské pohodû se
v‰ak dûjí vûci nadmíru podezﬁelé... A tak kdyÏ tety
nav‰tíví jejich synovec Mortimer, nestaãí se divit…
Kromû mimoﬁádnû kouzelného humoru se mÛÏeme tû‰it i na paní Zdenu Herfortovou v jedné
z hlavních rolí.

Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní melancholickou komedii, popisující roztodivné pﬁíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky
moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta
Denisi Diderotovi“ v‰ak není pouhou dramatizací
Diderotova románu Jakub Fatalista – je labuÏnicky
rozko‰nickou variací jeho hlavních témat, hrav˘m
dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ oãima ironického skeptika 20. století. Milan Kundera touto
hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í, jakou
zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû
se opakující lidskou po‰etilostí i skepticky pﬁemítá
nad tím, „co je psáno tam nahoﬁe“ a zdali jsme jako
divadelní postavy napsáni dobﬁe ãi nikoli. ZároveÀ
v‰ak Kundera svou vytﬁíbenou komedií skládá –
v nejistém svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpﬁed,
protoÏe „vpﬁed – to je v‰ude“ – v postavách Jakuba
a Pána neokázalou poctu muÏskému pﬁátelství. Hra
jako ohÀostroj inteligence, hravosti, fantazie, humoru, kter˘ hory pﬁená‰í, nepokryteckého Ïertování
o základních ãlovûãích pohnutkách a potﬁebách; to
v‰e koﬁenûno zdraví prospû‰nou ironií i ‰petkou melancholického skepticismu. Hra jako oslava pﬁátelství, lidského srozumûní a sounáleÏitosti, ale i oslava
neváÏnosti, velkorysé skepse a velkorysé neﬁesti.
I po ãtyﬁiceti letech od svého vzniku pÛsobí Jakub
a jeho pán v ãeském prostﬁedí jako zjevení odjinud.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Lucie Zedníãková,
Martin Havelka, Jana Musilová, Andrea Bﬁezinová, Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláﬁ, Patrik Boﬁeck˘ a Vojtûch
Blahuta.

ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr
·tûpán, Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína
Kachlíﬁová, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel
Mi‰urec, Tomá‰ Sagher, Michal Isteník a Robert
Urban.
HUDEBNÍ SCÉNA
Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot

kočky

legendární taneãní muzikál
V historii muzikálového divadla neexistuje titul,
kter˘ by provázelo tolik superlativÛ! Jedná se
o nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii lond˘nského
30
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o Pěkné Podvečery
matu Peklo, zaloÏeném na tezi, Ïe skuteãné peklo
je schopen vytvoﬁit sám sobû a sv˘m blízk˘m
pouze a jenom ãlovûk, pﬁichází na ﬁadu aÏ kabaretnû-pohádkov˘ pﬁíbûh Oãistec. Do nového pﬁíbûhu nepﬁecházejí Ïádné postavy z pﬁedchozího
dílu, stejnû jako se zmûnil Ïánr, mûní se i prostﬁedí,
jazyk i styl vyprávûní. Vazba na první ãást plánované trilogie je pouze tematická.
Tﬁíãlenná skupina svobodomysln˘ch rockerÛ se
jistou shodou okolností ocitne v jakémsi podivném klá‰teﬁe, kde jsou najednou nuceni vzdát se
v‰eho fyzického/pozemského, co dosud povaÏovali za jedin˘ a opravdov˘ smysl sv˘ch ÏivotÛ.
Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvlá‰tní místo uneseni tﬁemi okouzlujícími dívkami, které se je spolu
s ostatními ãleny ﬁádu snaÏí prostﬁednictvím pﬁímé
konfrontace pﬁesvûdãit, Ïe podstatou lidského bytí
má b˘t jakési vy‰‰í poslání. V ãele s Matkou pﬁedstavenou dovolují mni‰i a mni‰ky nahlédnout tﬁem
„v˘trÏníkÛm“ do ÏivotÛ tûch, kteﬁí svou touhu po
tûlesnosti, mamonu ãi obÏerství pﬁehnali a sami za
to potom tvrdû zaplatili. Nic ov‰em není tak jednoznaãné, jak na první pohled vypadá. UkáÏe se,
Ïe Matka pﬁedstavená má se sv˘mi oveãkami ponûkud pragmatiãtûj‰í plány, neÏ se navenek jeví...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Stanislav Slovák, Jiﬁí Mach, Du‰an Vitázek,
Jaroslav Zádûra, Alan Novotn˘, Hana Holi‰ová,
Andrea Bﬁezinová, Mária Lalková, Zdenûk Junák
nebo Milan Nûmec, Pavla Vitázková, Markéta
Sedláãková nebo Zuzana Maurery a dal‰í.

West Endu i newyorské Broadwaye, kter˘ ve svûtû
vidûlo pﬁes 67 milionÛ divákÛ! Ve svém domovském divadle New London Theatre byly Koãky
uvádûny cel˘ch 21 let! Muzikál získal nejprestiÏnûj‰í svûtová ocenûní – dvakrát Grammy a sedm
cen Tony, coÏ jsou ceny znamenající ve svûtû hudby
a divadla totéÏ co ve filmu Oscar. Lloyd Webber
rád vzpomíná, jak mu v dûtství jeho matka Jean
ãasto pﬁedãítala nádherné ver‰ované pohádky
o koãkách od Thomase Stearnse Eliota, nositele
Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948. Napsal
pak podle nich poetick˘ taneãní muzikál pln˘ nádherné fantazie, kter˘ je zároveÀ jedním z realizaãnû nejnároãnûj‰ích divadelních dûl. Mûstské
divadlo získalo privilegium hrát Koãky ve zcela
nové, vlastní koncepci Stanislava Mo‰i!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová, Ladislav Koláﬁ nebo Jan Mazák, Petr Gazdík, Andrea
Bﬁezinová nebo Svetlana Janotová, Robert Jícha
nebo Milan Nûmec a dal‰í.
HUDEBNÍ SCÉNA
Zdenek Merta, Stanislav Moša

očistec

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 13. kvûtna 2013
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.)

II. díl hudební trilogie Osudová komedie, muzikálová
situaãní komedie
KdyÏ v roce 2008 Zdenek Merta a Stanislav Mo‰a
zahájili svÛj poslední projekt, hudební trilogii Osudová komedie, rozhodli se zároveÀ ono notoricky
známé: Peklo – Oãistec – Ráj nahlíÏet zcela novû,
vlastníma autorsk˘ma oãima. Po hudebním dra-

Abonmá lze objednávat i na http://www.mdb.cz.

2013/2014
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Tomá‰ Sagher si zahrál postavu dobrosrdeãného zbabûlce, kapitána Garcíi, kter˘ skáãe
podle toho, jak Ramón píská. Sagher pojal
Garcíu velmi lidsky, jeho pohnutky a vnitﬁní
boj s tím, zda se vzepﬁít nebo nevzepﬁít nûãemu, s ãím nesouhlasí, mu snadno uvûﬁíte
a bájeãn˘m odlehãením je v jeho podání
i píseÀ Já chci pít, kdy se García nemotornû
dvoﬁí Inez.
Ladislav Koláﬁ má dvojroli, jedna z nich je
star˘ cikán, moudr˘ element a vypravûã celého pﬁíbûhu. Poslání jeho druhé role vám neprozradíme, jisté je, Ïe nás zaujal v obou.
Pokud chcete vidût kvalitní, sehran˘ soubor,
zajeìte si do Brna. Uvidíte dobﬁe a poctivû
odvedenou práci, pﬁed kterou smekáme ZorrÛv ãern˘ ‰irák. Zorro je muzikál, kter˘ má
v‰e, co má správn˘ muzikál mít – bravurní herecké, pûvecké a taneãní v˘kony. A také
jdûte, pokud chcete vidût na scénû sedm
ZorrÛ najednou.
Andrea Ulagová,
www.musical.cz, 20. 3. 2013

obrazech, ãlenûn˘ch do mozaiky krátk˘ch
scén, do níÏ jsou vklínûny citáty z Goethovy
monumentální tragédie, dobového tisku, politick˘ch projevÛ apod. V˘tvarník Jaroslav
Milfajt nabídl jedin˘, do hloubky jevi‰tû obnaÏen˘ neutrální ãern˘ prostor (nejãastûji
slouÏící coby divadelní zákulisí) s reflexními
plochami a boãními ‰atnami. V nûm se hbitû
mûní nutn˘ mobiliáﬁ (bufet, psací nebo pﬁepychov˘ restauraãní stÛl, kovová postel, luxusní sedaãka aj.) a jednotlivá prostﬁedí
vydûluje z ponuré temnoty svûteln˘ design.
K navození autentické atmosféry slouÏí –
vedle v detailech peãliv˘ch kost˘mÛ Andrey
Kuãerové – jak bﬁeskné nacistické pochody
a leitmotiv vtíravého tanga, tak zadní rampa
s davem ãi spu‰tûn˘mi vlajkami hákov˘ch
kﬁíÏÛ, pﬁípadnû akce pﬁelévající se do rozsvíceného hledi‰tû.
Kracikovo pojetí respektuje existenciální
filozofii i satirick˘ zorn˘ úhel Mannova
románu. Ménû zasvûcenému divákovi neopomene alespoÀ letmo, ba ilustrativnû pﬁipomenout klíãové spoleãensko-politické události
soumraku V˘marské republiky, pokud se
ov‰em promítají do úbûÏníku bezmála tﬁíhodinového veãera – osudu arivistického protagonisty a jeho leckdy bizarního okolí; dal‰í
fundované dûjepisné i kulturnûhistorické
pouãení ostatnû poskytne tradiãnû obsaÏn˘
program.
HavelkÛv Höfgen má pﬁitom hlavní vlastnosti a rysy dobovû zakotveného, av‰ak zároveÀ nadãasového typu. Kariérou posedl˘
je‰ita, nasákl˘ komplexem nedocenûnosti a
sebesÏíravé ublíÏenosti, jde bezskrupulóznû
za sv˘m cílem doslova pﬁes mrtvoly; na druhé
stranû se v‰ak tváﬁí v tváﬁ v‰emocnému protektorskému Generálovi (Viktor Skála) odváÏí riskovat pﬁi marném pokusu o záchranu
pﬁítele Ulrichse. Od první scény pﬁichází Höfgen s okolím do permanentních, ãasto cholerick˘ch konfliktÛ. Nevypoãitateln˘ zákeﬁn˘
cynik (v druhé ãásti jiÏ vystupuje pouze s nabílenou tváﬁí a v ãernorudém plá‰ti ìábelského poku‰itele) se celkem pohotovû
orientuje v nebezpeãn˘ch situaãních zvratech, ne‰títí se lhát, vydírat, zrazovat a druh˘m s jízlivostí vûdomû ubliÏovat, stejnû jako
se alibisticky pﬁetvaﬁovat a propÛjãit svÛj ta-

V PASTI KARIÉRISMU
Po ‰esti letech od úspû‰né Mo‰ovy inscenace
Mittererova dramatu V jámû lvové vrací se
Mûstské divadlo Brno do prostﬁedí Thálie
v období nástupu nûmeckého nacismu.
S podtitulem „pﬁíbûh jedné kariéry“ pﬁedstavilo kontroverzní prózu Klause Manna
Mefisto (1936), a to v pÛvodní divadelní
adaptaci hostujícího reÏiséra Petra Kracika a
dramaturga Ladislava St˘bla (oba uÏ s MdB
vícekrát spolupracovali), kteﬁí se s touto lákavou pﬁedlohou, známou u nás také ze Szabóova oscarového filmu, setkali jiÏ napﬁ.
v Pardubicích.
K autobiografickému „klíãovému“ románu,
zachycujícímu dekádu 1923–1933 prismatem
dravého vzestupu ctiÏádostivého herce a reÏiséra hambursk˘ch i berlínsk˘ch scén Hendrika Höfgena (prototypem tu byl v‰estrann˘
divadelník Gustaf Gründgens), pﬁikroãili inscenátoﬁi se znalostí francouzské textové
verze Ariane Mnouchkinové, av‰ak sami tentokrát zvolili ke zredukovanému originálu,
dÛmyslnû propojujícímu detailní dokumentárnost s umûleckou fikcí, pﬁístup o nûco vûrnûj‰í. Vznikla nová dvoudílná hra o sedmi
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Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

UÎ SNAD NEBUDU MUSET DOKAZOVAT, NA CO MÁM
Jedinou leto‰ní laureátkou Ceny Thálie z Brna se o víkendu stala hereãka Hana Holi‰ová. V kategorii Muzikál a opereta zvítûzila díky titulní roli v muzikálu PapeÏka Mûstského divadla Brno.
Historické legendû o dívce, která díky pozoruhodn˘m okolnostem
a fascinujícím schopnostem mûla v polovinû 9. století usednout na papeÏsk˘ stolec, dominuje v˘kon Hany Holi‰ové v roli dospûlé Jany. Bezchybná herecká interpretace a pﬁedev‰ím pûveck˘ v˘kon uãinily z této
role mimoﬁádn˘ záÏitek, kter˘ je‰tû pozdvihuje uÏ tak velmi zajímavou
inscenaci.
Tak zdÛvodnila porota Cen Thálie nominaci i udûlení tohoto ocenûní
brnûnské hereãce. NeÏ se jí Hana Holi‰ová stala, mohla b˘t uãitelkou
v mateﬁské ‰kole. A Ïivila se i na „volné noze“. V praÏském divadle
v Karlínû hrála tﬁeba Alenu v Noci na Karl‰tejnû nebo hlavní roli v Horáãkovû „lyrikálu“ Kudykam. Ocenûní jí v‰ak nakonec pﬁinesla aÏ papeÏka Jana.
Jak si vysvûtlujete, Ïe zvítûzila právû va‰e brnûnská role?
Myslím si, Ïe o Mûstském divadle Brno se uÏ v této republice docela dost
ví. Zvlá‰È ve sféﬁe hudebního divadla si vybudovalo vynikající jméno.
I proto zÛstáváte v Brnû?
Jsem BrÀaãka, která tu má rodiãe a pﬁátele a je jí tu dobﬁe. Ale hlavnû
mÛÏu v Mûstském divadle hrát v ãinohﬁe i muzikálu a po tom jsem
vÏdycky touÏila. A kvalitních divadel s muzikálov˘mi i ãinoherními
moÏnostmi v této republice moc není.
V poslední dobû máte opravdu pûkné role právû v muzikálu.
Jednu hezãí neÏ druhou.
Kromû PapeÏky je‰tû
Matku v Pokrevních
bratrech, hlavní roli ve
Funny Girl, teì zkou‰ím
roli Grizabelly v Koãkách. Ani nevím, ãím
jsem si to v‰echno zaslouÏila.
Dovedete si pfiedstavit,
Ïe byste pfii tomto vytíÏení mohla mít s pfiítelem, také hercem, dûti?
Samozﬁejmû bych musela zvolnit, mít hlídání,
babiãky… Mám pocit,
Ïe moje maminka by teì
tuto roli uvítala. KdyÏ
pﬁi‰ly mé velké pûvecké

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

lent totalitní propagandû.
I pﬁi sv˘ch diskutabilních momentech zÛstává brnûnsk˘ Mefisto poctivû
mínûn˘m varovn˘m podobenstvím zrÛdného oportunismu, jehoÏ aktuální naléhavost události kolem nás bohuÏel jen potvrzují.
Vít Závodsk˘, Divadelní noviny 7/2013

Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot / KOČKY
Terence McNally, David Yazbek / DONAHA!
S. Slovák, J. Šotkovský, P. Štěpán / CYRIL A METODĚJ
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Adresa, (e-mail):

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

Jméno:

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

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄
role, byla to ale ona, kdo mému zpûvu pomohl nejvíc. Byla dlouholetou sólistkou zpûvohry v Brnû, uãí zpûv muzikálové herce na JAMU i
u nás v divadle a hraje, tﬁeba i mou maminku ve Funny Girl.
Zato opereta se dnes uÏ ve va‰em divadle nehraje.
BohuÏel. Ale maminka alternuje i paní Beaconsfieldovou v Jekyllu
a Hydeovi, sleãnu Larkovou v Mary Poppins. Ov‰em kdybych mûla
dûti, byla by tak ‰Èastná, Ïe by jistû hlídala.
A vy jste vystudovala stfiední pedagogickou a mohla jste b˘t uãitelkou
v matefiské ‰kole.
To bych nemohla, protoÏe na to nemám povahu. K dûtem mám sice
velice kladn˘ vztah, ale nemám nervy na tu obrovskou zodpovûdnost.
UÏ na ‰kole jsem tu‰ila, Ïe tohle dûlat nemÛÏu. Na‰tûstí jsem uÏ tehdy
zpívala ve ‰kolní folkové skupinû a uãila se hrát dokonce na kontrabas.
A byla jsem i zpûvaãkou metalové kapely Death Sentence. A tehdy se
to zlomilo.
Vá‰ tatínek byl léta dirigentem a korepetitorem brnûnského Národního divadla. Podporoval vás v cestû k divadlu?
¤ekl mi, Ïe mám zkusit studia Janáãkovy akademie, kam jsem se sice
dostala napoprvé, ale pak jsem z té ‰koly byla nejdﬁív celá vyjukaná.
Aãkoliv pocházím z divadelní rodiny, nikdy jsem nechodila do Ïádn˘ch
patﬁiãn˘ch krouÏkÛ, neuãila se zpívat, a tak jsem vÛbec nevûdûla, co
se po mnû chce. Byla jsem hrozné tele, mÛj vyuãující, herec Josef Karlík, byl ze mû asi hodnû ne‰Èastn˘. A protoÏe to byl Ïiveln˘, pﬁímoãar˘
ãlovûk, v zápalu boje dovedl b˘t dost pﬁíkr˘. Trvalo mi dva roky, neÏ
jsem se z toho svého stresu dostala. Teprve kdyÏ nás pﬁevzal Miroslav
Ple‰ák se sv˘m klidem a dÛvûrou, uklidnila jsem se koneãnû také já
sama.
KdyÏ vás vidím na jevi‰ti, mám pocit, Ïe dodnes nevûfiíte, jak jste
dobrá. Nemám pravdu?
Jsem hodnû sebekritická. Vím, Ïe tím své kolegy nûkdy musím rozãilovat. Mám, asi po sv˘ch rodiãích, dobr˘ hudební sluch, takÏe bohuÏel
kaÏd˘ tón, kter˘ mi úplnû nevyjde, moc dobﬁe vnímám. Moje sebekritika moÏná pramení uÏ z období studia JAMU, kde jsem trpûla pocitem, Ïe ve mnû mí spoluÏáci vidí protekãní dítû. A Ïe musím dokazovat
své oprávnûní tu ‰kolu studovat. Nejspí‰ i do praxe jsem si pak pﬁenesla
pﬁesvûdãení, Ïe sv˘m v˘konem musím obhájit, co jsem po rodiãích zdûdila a nedostala jen z protekce.
Teì jste dostala Thálii a potvrzení uÏ máte, ne? A na‰lápnuto k dal‰ím skvûl˘m pfiíleÏitostem.
Radûji nic zvlá‰tního neoãekávám. Víc neÏ nûjaké role bych ráda, kdybych koneãnû nemusela dokazovat, Ïe na nûco mám. Asi pﬁed t˘dnem
mi volala jedna produkãní termíny natáãení pro televizi. A kdyÏ jsem
jí ﬁekla, Ïe v jednom z nich hraju divadlo, okamÏitû opáãila, Ïe mû tedy
pﬁeobsadí, Ïe to není Ïádn˘ problém. Udûlalo se mi z toho úplnû
‰patnû. Zkrátka touÏím, abych tohle uÏ nemusela zaÏívat. Aby s námi
herci, kteﬁí zrovna nejsme dennû na stránkách ãasopisÛ, nejednali jako
s druhoﬁad˘m zboÏím.
Jana Soukupová, MF Dnes, 28. 3. 2013
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Ve foyeru Hudební scény jsme pro vás
uspořádali autogramiádu členů kapely
Přesně vedle.
Podepisovalo se vše – programy, vstupenky,
učebnice, ale především nová
digitální EP deska, na které jsou 4 největší
songy muzikálu Očistec.
Desku lze zakoupit v pokladnách MdB,
na www.mdb.cz či www.clickmusic.cz.

16. - 18. dubna 2013

očistec autogramiáda
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PřiPravujeme

Terrence McNally, David Yazbek

donaha!

a Johnny ve svitu luny nebo monodrama
o osudu Marie Callasové Mistrovská lekce)
a mladého skladatele Davida Yazbeka
(v Plzni se momentálnû uvádí jeho muzikál
Prodavaãi snÛ). Jeho svûtová premiéra se
odehrála v ãervnu 2000 v San Diegu, v ﬁíjnu
téhoÏ roku se ocitl na Broadwayi, kde se uvádûl témûﬁ dva roky a zaznamenal pﬁes osm
set repríz. Není divu – umnû se v nûm mísí
pÛsobiv˘ pﬁíbûh o chuti nepoddat se osudu
s komediálními momenty a mimoﬁádn˘m
tahem Yazbekovy funk-rockové hudby.
âeskou premiéru mûlo Donaha! v bﬁeznu
2005 v Liberci a od té doby uÏ proputovalo
ﬁadu ãesk˘ch jevi‰È. V MdB bude ov‰em teprve podruhé v âechách k vidûní s Ïiv˘m orchestrem a poprvé v originální „broadwayské“ instrumentaci. A kter˘chÏe ‰est
pánÛ pÛjde v Mûstském divadle „donaha“?
Jerryho Lukowského, kter˘ se snaÏí vydûlat
peníze na alimenty pro syna, ztvární Petr ·tûpán, jeho nejlep‰ího kamaráda Davea Bukatinského, kter˘ bojuje se svou tlou‰Èkou
a pocitem, Ïe uÏ nepﬁitahuje svou Ïenu,
Jakub Uliãník, outsidera Malcolma, kter˘
nemá Ïádné kamarády, Luká‰ Janota, obávaného kontrolora Harolda, kter˘ po vyhazovu
tûÏko shání peníze na splácení solária a víﬁivky pro svou manÏelku, Igor Ondfiíãek,
ztﬁe‰tûného Ethana, kter˘ touÏí bûhat po
zdech, Michal Isteník a ﬁeckého emigranta
Nikose alias Bejka, kter˘ se i po ‰edesátce
a s „kyãlí v hajzlu“ rozhodne svûtu ukázat,
jak tancují velcí chlapi, Zdenûk Junák. V dal‰ích rolích se objeví Zdena Herfortová, Markéta Sedláãková, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová, Jana Musilová a dal‰í. Bude
se hrát v pﬁekladu Pavla Dominika, v hudebním nastudování Karla Cóna, na scénû Jaroslava Milfajta, v kost˘mech Andrey Kuãerové a Eli‰ky Ondráãkové, v dramaturgii
Jana ·otkovského a pod dirigentskou taktovkou Karla Cóna a Emy Mike‰kové. Premiéry
inscenace probûhnou na âinoherní scénû
17. a 19. kvûtna 2013.
(j‰)

Autor hudby David Yazbek

Druhou kvûtnovou inscenací, kterou vám
pﬁedstavíme na âinoherní scénû, je muzikál
Donaha!, kter˘ si i z tûch nejsmutnûj‰ích lidsk˘ch situací umí udûlat dokonalou srandu.
Co se stane, kdyÏ se ve mûstû zavﬁe továrna,
která zde Ïivila znaãnou ãást muÏÛ? Dûlníci se
ocitají v nouzi, pﬁestávají b˘t Ïiviteli rodiny,
zvaÏují, zda pﬁijmout i pro nû poniÏující, „Ïenské“ práce, jejich sebevûdomí stále více klesá.
Zdánliv˘ námût na pochmurné sociální drama
dokázali ov‰em autoﬁi britské filmové komedie Donaha! (1997, reÏie Peter Cattaneo) pootoãit do komediální polohy – parta nezamûstnan˘ch oceláﬁÛ z Sheffieldu se rozhodne
jednak vylep‰it svou neveselou finanãní situaci a jednak získat zpût ztracené sebevûdomí
netradiãním zpÛsobem. Zaãnou totiÏ pﬁipravovat stript˘zové vystoupení, a to bez ohledu
na to, Ïe nemají ani postavy, ani dovednosti
stript˘zov˘ch profesionálÛ. Narozdíl od nich
jsou ale pﬁipraveni pﬁi svém vystoupení jít aÏ
– donaha.
Ohlas britského filmu vyprovokoval reakci
na druhé stranû Atlantiku – a tak se z britského filmu stal americk˘ muzikál (a dûj se
tudíÏ pﬁesunul z Sheffieldu do Buffala) zku‰eného libretisty Terrence McNallyho (u nás
známe jeho komorní milostn˘ pﬁíbûh Frankie
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Po mûsíci pfiíprav vypukla ve Wannieck Gallery královská
záÏitková show Ples jako Brno.

PrÛvodcem veãera byl Roman Vojtek, ale královskou zábavu pfiedvedla Hana Holi‰ová.

Ukázky z populárních muzikálÛ zazpívali také Petr Gazdík,
Du‰an Vitázek a Luká‰ Vlãek.

¤editel divadla Stanislav Mo‰a pfiijel se sv˘m námûstkem
ZdeÀkem Helbichem do Berlína podpofiit soubor, kter˘ se
ve vyprodané hale pfiedstavil s muzikálem Kráska a zvífie.

Primátor statutárního mûsta Brna pan Roman Onderka
pfiijal na radnici hereãku Hanu Holi‰ovou.

Podûkoval jí za vynikající reprezentaci na‰eho mûsta.

A poblahopfiál k získání ceny Herecké asociace za mimofiádn˘ v˘kon v muzikálu PapeÏka – Ceny Thálie 2012.

V klubu Nekoneãno se se‰li úãastníci evropského turné,

listování
Kromû hereckého „âert tû vem“ dostali herci poslední pokyny od reÏiséra muzikálu Stanislava Mo‰i.

Pan fieditel nav‰tívil starobrnûnsk˘ klá‰ter,

aby poblahopfiál brnûnskému opatovi Luká‰i EvÏenu
Martincovi k jeho v˘znaãnému jubileu.

Narozeninovou oslavu v malírnû MdB kaÏd˘ rok organizuje Johana Gazdíková pro syna Kubíka, kter˘ uÏ má
mezi sv˘mi vrstevníky slu‰n˘ fanklub!

Mezi dûti pfii‰li kromû rodiãÛ také herci.

náhodnû se‰lá spoleãnost.

Choreografky Hana Kratochvilová a Aneta Majerová
mají doslova zamotanou hlavu prací na muzikálu Koãky.
V˘sledek jejich snaÏení uvidíme na jevi‰ti Hudební scény.

Foto: jef Kratochvil

Muzikál kráska a zvíře – evroPské turné

které pofiádá na‰e divadlo s muzikálem Kráska a zvífie.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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20. a 21. 5. 2013
v 18:00 hodin
na Hudební scénû

JMÉNO
RÒÎE
gotick˘ thriller

Na Hudební scénû není bezpeãno! V kulisách
stfiedovûkého italského klá‰tera umírají za prapodivn˘ch okolností mni‰i a je úkolem Viktora
Skály a Vojtûcha Blahuty odhalit vraha, ba co
víc – odhalit tajemství labyrintu knihovny, v níÏ
se skr˘vá nashromáÏdûná moudrost lidstva,
hfií‰né zakázané knihy, tajné chodby, ãi snad
sám ìábel...? Podafií se vám vyfie‰it záhadná
úmrtí dfiív, neÏ zasáhne svatá inkvizice, ztûlesnûná Martinem Havelkou?

Mediální Partneři
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vážení divadelní Přátelé,
MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl zaloÏen v roce 1961. Tento den slaví kaÏdoroãnû 27. bfiezna
celá mezinárodní divadelní obec. Pfii této pfiíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce, k nejv˘znamnûj‰ím z nich patfií Mezinárodní poselství – z podnûtu Mezinárodního divadelního
institutu je kaÏdoroãnû jeho autorem vybraná svûtovû proslulá divadelní osobnost. První provolání napsal zaãátkem 60. let Jean Cocteau. V roce 1994 byl jeho autorem dramatik Václav Havel.
V leto‰ním roce se jeho autorem stal Dario Fo, italsk˘ satirik, dramatik, divadelní reÏisér, herec
a skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1997. Je znám˘ svou politickou a spoleãenskou satirou
a levicovou politickou angaÏovaností, jeho dílo je pfiíznaãné kritikou organizovaného zloãinu, politické
korupce, atentátÛ, doktrín katolické církve a konfliktu na Blízkém v˘chodû. Jeho hry, zejména Mysteria
buffa, byly pfieloÏeny do více neÏ 30 jazykÛ, a pokud jsou uvádûny mimo Itálii, jsou ãasto upravovány tak,
aby odráÏely místní politické a spoleãenské problémy – Fo sám vybízí pfiekladatele a reÏiséry k úpravám
sv˘ch her, jak uznají za vhodné, kdyÏ usoudí, Ïe to bude v souladu s tradicí jevi‰tní improvizace commedia dell’arte a aktualizací. V souãasné dobû Fo s Rameovou vlastní a fiídí divadelní spoleãnost. Pfii
udílení Nobelovy ceny za literaturu 1997 v˘bor zdÛraznil, Ïe Fo jako spisovatel „napodobuje stfiedovûké
‰a‰ky v jejich biãování autorit a podpofie dÛstojnosti utlaãovan˘ch“.

Foto: jef Kratochvil

Partneři divadla

Hana
Holi‰ová
Cena Thálie 2012

Zde je jeho poselství:
„V dávné minulosti mocní tohoto svûta dali najevo svou nesná‰enlivost tím, Ïe vypudili z na‰í zemû
herce COMMEDIA DELL’ARTE. Dnes v dÛsledku krize nacházejí herci a divadelní soubory jenom svízelnû jevi‰tû, divadla a diváky. Proto dne‰ní vládci nemusejí hledat zpÛsob, jak kontrolovat osoby, které
se vyjadfiují ironicky a se sarkasmem, neboÈ herci uÏ nemají, kde oslovit diváky. Ov‰em v renesanãní Itálii
museli vládci vyvinout znaãné úsilí, aby udrÏeli „komedianty“ na uzdû, protoÏe ti mûli velmi poãetné
publikum. Je obecnû známo, Ïe k hromadnému exodu hercÛ COMMEDIA DELL’ARTE do‰lo ve století protireformace, která poÏadovala uzavfiení v‰ech divadelních sálÛ, pfiedev‰ím v ¤ímû, neboÈ herci byli obvinûni, Ïe znesvûcují Svaté mûsto. Roku 1697 papeÏ Inocenc XII. nafiídil, pod znaãn˘m tlakem konzervativnûj‰í ãásti mû‰Èanstva a pfiedstavitelÛ kléru, zbourání divadla TORDINONA, které podle názoru moralistÛ uvedlo nejvût‰í poãet obscénních pfiedstavení.
V období protireformace si kardinál Karel Boromejsk˘, kter˘ pÛsobil v severní Itálii, vzal za úkol
spasit „milánské dûti“, a proto stanovil jasn˘ rozdíl mezi umûním, nejvy‰‰í formou duchovního vzdûlání,
a divadlem jako projevem rouhání a marnosti. V dopise sv˘m spolupracovníkÛm, kter˘ cituji spatra, se
vyjádfiil víceménû takto: „Proto nám leÏí na srdci vykofienûní hanebného plevele a uãinili jsme v‰e, abychom spálili texty obsahující hanebné fieãi, abychom je vymazali z pamûti lidí a zároveÀ abychom pronásledovali osoby, které ‰ífií takové texty tiskem. Je v‰ak zfiejmé, Ïe zatímco jsme spali, ìábel pracoval s je‰tû vût‰í mazaností. Do du‰e pronikne mnohem lépe, co oko vidí, neÏ co si lze pfieãíst v knihách! Pro
mysl dospívajících chlapcÛ a mlad˘ch dívek je mnohem zhoubnûj‰í mluvené slovo, provázené odpovídajícími gesty neÏ mrtvá slova vyti‰tûná v knihách. Je proto nezbytnû nutné zbavit na‰e mûsta divadelníkÛ
právû tak, jako se zbavujeme neÏádoucích du‰í.“
Jediné fie‰ení dne‰ní krize tedy spoãívá v nadûji, Ïe bude uspofiádán velk˘ hon na nás, divadelníky,
a zejména pak proti mlad˘m, ktefií chtûjí dûlat divadlo, a vznikne nová diaspora „komediantÛ“, divadelníkÛ, ktefií z tohoto omezení nepochybnû vytûÏí dosud nepfiedstavitelné v˘hody a inspiraci pro nová divadelní pfiedstavení, pro nové divadlo.“
pfieklad Dagmar Steinová

květen
2013

Na shledanou pfii dobrodruÏném a provokativním divadle se s Vámi za v‰echny kolegy z Mûstského
divadla Brno tû‰í

cena 25,- kč
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

