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vážení divadelní Přátelé,

Radek Novotn˘
květen
2014
cena 25,- kč

od roku 1961 obyvatelé na‰í planety slaví kaÏdoroãnû 27. bﬁezna MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce. Tou na‰í bylo roz‰íﬁení
„Chodníku slávy“ pﬁed divadlem na Lidické ulici, (blíÏe na jiném místû tohoto ãasopisu). V kaÏdém roce je
z podnûtu Mezinárodního divadelního institutu vybrána svûtovû proslulá divadelní osobnost, která se stává autorem Mezinárodního poselství. (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 Brett Bailey, jihoafrick˘ dramatik, v˘tvarník, reÏisér, autor umûleck˘ch instalací a umûleck˘ ﬁeditel THIRD WORLD BUNFIGHT. PÛsobil v JiÏní
Africe, Zimbabwe, Ugandû, Haiti, Demokratické republice Kongo, ve Spojeném království
a Evropû.
Jeho práce se uvádûly v Evropû (zejména na v˘znamn˘ch festivalech jako napﬁ. Holland festival, Wiener Festwochen ad.), Austrálii a Africe a byly ocenûny ãetn˘mi uznáními vãetnû Zlaté
medaile za scénické návrhy na PraÏském Quadriennale 2007. Byl pﬁedsedou mezinárodní poroty PraÏského
Quadriennale 2011 a ãlenem poroty soutûÏe „Music Theatre Now“ (Hudební divadlo dnes), poﬁádané
Mezinárodním divadelním ústavem – ITI International Theatre Institute, v bﬁeznu 2013. ReÏíroval zahajovací ceremoniál Svûtové konference o umûní a kultuﬁe v Johannesburgu (2009) a v letech 2006-2009 pﬁipravoval zahajovací pﬁedstavení pro Mezinárodní festival umûní v Harare. V letech 2008-2011 byl kurátorem jediného veﬁejného umûleckého festivalu v JiÏní Africe Infecting the City, poﬁádaného v Kapském
Mûstû.
Zde je jeho poselství: (text uvádíme v pfiekladu Dagmar Steinové)
„V kaÏdé spoleãnosti lidé touÏí se vyjadfiovat.“
„Pod stromy v mal˘ch vesniãkách i na nejmodernûj‰ích jevi‰tích svûtov˘ch metropolí, ve ‰kolních dvoranách i v chrámech, ve slumech, v komunitních centrech, na mûstsk˘ch trÏi‰tích a ve sklepeních uprostﬁed velkomûst se lidé scházejí, aby komunikovali v pomíjivém svûtû divadla, ve svûtû, kter˘ si vytváﬁíme, abychom
tûlem, dechem a hlasem vyjádﬁili ve‰kerou lidskou sloÏitost, rozmanitost a zranitelnost.
Scházíme se, abychom plakali, vzpomínali, abychom pﬁem˘‰leli, abychom se uãili, abychom nûco prohla‰ovali a dali prÛchod své fantazii. Setkáváme se, abychom obdivovali technické dovednosti a zároveÀ
ztûlesnili boÏstva. ZadrÏujeme ná‰ kolektivní dech v údivu nad na‰í schopností vnímat a tvoﬁit krásu, nad
mírou na‰eho soucitu i na‰í obludnosti. Pospolitost nám dodává energii a moc. MÛÏeme oslavovat bohatství na‰ich rÛzn˘ch kultur a zru‰it hranice, jeÏ nás rozdûlují.
V kaÏdé spoleãnosti lidé touÏí se vyjadﬁovat. ProtoÏe se ten pocit zrodil ze spoleãenství, pouÏívá masky a kost˘my na‰ich rozmanit˘ch tradic. Ten pocit si osedlal na‰e jazyky, na‰e rytmy a na‰e gesta a dokáÏe
vytváﬁet v na‰em stﬁedu jist˘ prostor.
A my, umûlci, kteﬁí pracujeme s tímto prastar˘m umûním, musíme s jeho pomocí zasáhnout lidská srdce a ovlivnit na‰e my‰lení, musíme pouÏít i na‰e tûla, abychom odhalili skuteãnost v celé její pozemskosti
a tﬁpytivé tajuplnosti.
Ov‰em v dobû, kdy miliony lidí bojují o pﬁeÏití, kdy miliony trpí pod nadvládou utlaãovatelsk˘ch reÏimÛ a dravého kapitalismu, kdy miliony prchají pﬁed stﬁety, pﬁed utrpením, v dobû, kdy tajné sluÏby naru‰ují na‰e soukromí a v‰epﬁítomné vlády cenzurují na‰e slova, v dobû, kdy lesy jsou niãeny a Ïivoãi‰né druhy vybíjeny, kdy jsou oceány otráveny, – co máme odhalit?
Ve svûtû nerovné moci, kdy v‰elijaké hegemonie se snaÏí nás pﬁesvûdãit, Ïe jeden národ, jedna rasa, jedno pohlaví, jedna sexuální preference, jedno náboÏenství, jedna ideologie, jeden kulturní rámec je lep‰í neÏ
v‰echny ostatní, mÛÏeme ospravedlnit poÏadavek, aby umûní nebylo spoutáno spoleãensk˘mi poÏadavky?
Máme se my, umûlci pracující v arénách a na jevi‰tích, podﬁídit sterilizujícím poÏadavkÛm trhu, nebo máme pouÏít na‰i sílu a zajistit si místo v srdcích a myslích lidí, svolávat lidi k sobû, inspirovat je, okouzlovat,
informovat je a vytvoﬁit svût nadûje a otevﬁené, upﬁímné spolupráce?“
Na shledanou ve va‰em Mûstském divadle Brno pﬁi spoleãném proÏívání
divadelního dialogu za v‰echny jeho ãleny a spolupracovníky se tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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V divadelním klubu jsme uvítali vzácnou náv‰tûvu, na jednání do Brna pfiijeli autofii muzikálu
PapeÏka, kter˘ sklízí velké mezinárodní úspûchy.

Peter Scholz, Dennis Martin a Christoph Jilo
s fieditelem a reÏisérem Stanislavem Mo‰ou a jeho námûstkem ZdeÀkem Helbichem.

V klubu ostravského Divadla Jifiího Myrona se
se‰el Petr Gazdík s hereãkou Hanou Fialovou,
která alternuje Radku Coufalovou v titulní roli
muzikálu Evita.

Divadelní rodina ãeká dal‰í pfiírÛstek. Z rostoucího bfií‰ka Anetky Majerové má radost i Du‰an
Vitázek, kterému se v prosinci loÀského roku narodila dcerka Barborka.

MdB HoStovalo S inScenací JeSUS cHriSt SUPerStar na Maltě
11. – 13. dubna 2014

S hercem Arminem Shimermanem, znám˘m z televizního seriálu Star Trek, v nûmÏ hrál Quarka,
se setkal jeho dabér – Zdenûk Bure‰.

foto: Vûra Kadlecová

Na jevi‰ti Národního divadla zastupovali na‰e
divadlo Zdena Herfortová a Zdenûk Junák, ktefií pfiedali Cenu Thálie Ondfieji Vinklátovi
v oboru Balet-pantomima.

Nad dokumenty o historii vily Tugendhat.

Petr Gazdík s fieditelem praÏského Národního
divadla Janem Burianem.

Monika Absolonová s Petrem Gazdíkem na
slavnostním veãírku po pfiedání Cen Thálie na
Îofínû.

Slavnostní veãefie pfied premiérou dramatu Benátsk˘ kupec.

Je‰tû jednou Petr Gazdík – tentokrát s Monikou
Absolonovou a Katrinou Zittkovou na slavnostním veãeru pfiedávání Cen Thálie.

Zdena Herfortová v maskérnû Národního divadla.

Nûktefií ãlenové souboru se zúãastnili zájezdu na
Maltu, kde na‰e divadlo hostovalo s fenomenálním muzikálem Jesus Christ Superstar.

Cenu Thálie za roli Zorra ve stejnojmenném muzikálu v reÏii Petra Gazdíka si nakonec odnesl
Marek Hol˘.

Pfied premiérou Benátského kupce nav‰tívili
Andrea Kuãerová, Stanislav Mo‰a a Christoph
Weyers vilu Tugendhat, která je dûji‰tûm slavného bestselleru Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj,
jehoÏ dramatizaci z pera Stanislava Mo‰i uvedeme ve svûtové premiéfie v pfií‰tí sezónû.

Mezi pfiedstaveními se na‰la i chvíle na prohlídku starobylého mûsta.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

liStování
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John Updike
Hodinky Omega
Ta nenápadná pouta, která lstí
k letu ãasu pfiivázala mé zápûstí,
náramek a uvnitfi neúprosn˘ kámen,
naoko mírn˘, krut˘ v‰ak sv˘m klamem,
Ïelízka scvakla a mohu si b˘t jist:
nespatfiiteln˘ lovec jde si pro kofiist.
/pfieloÏil Pavel ·rut/

„Udûlat vûc,
které se bojíme,
je první krok k úspûchu.“
Mahátma Gándhí

1

foto: jef Kratochvil
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William Shakespeare
reÏie

Stanislav Mo‰a

5. dUBna 2014
3

Premiéra na hUdeBní scéně
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v oslnění

Boleslav Polívka

4
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venou nûjakou munici, musí uÏ nûco vûdût
a b˘t trochu zralej‰í. Vlastnû dodnes velmi
nerad ãtu divadelní hry, i kdyÏ uÏ je umím pfielouskat tro‰ku líp, protoÏe uÏ si dokáÏu pfiedstavit toho budoucího fantoma, kter˘ se nad
nimi vzná‰í. Jako kluk jsem je‰tû toho ducha
pfiedstavení nevidûl. Ale Shakespeara jsem si
objevil uÏ tehdy. âetl jsem samozfiejmû i Sonety. A mÛj vztah se Shakespearem je podobn˘ jako ho mûl slavn˘ herec Edmund
Kean. ¤íkám mu jako on – tedy Wildo! I kdyÏ
asi Angliãané k nûmu jistû mají blíÏ. Je to pro
nû nûkdo jako pro nás Tyl ãi Jirásek. Sly‰el
jsem, Ïe v Lond˘nû se Lucerna moc nepovedla… (smích). Ale zpût. KaÏd˘, kdo chce
dûlat divadlo, nemÛÏe Shakespeara vynechat.
Îid Shylock mnoha lidem spl˘vá s Kupcem
benátsk˘m z názvu, tak je to silná figura.
A to se pfiitom objevuje jen ve ãtvrtinû scén
celé hry. V ãem pro tebe tkví jeho síla?
Vidím Shylocka jako jakési monstrum a stra‰idlo. Tím, jak je teatrální a pomstychtiv˘, je
posléze dokonce i komick˘. Je ale i opravdov˘
ve své bolesti. Shylock je v˘bu‰ná smûs dramatické velikosti a komiky.
Kupec benátsk˘ b˘val oblíben˘m titulem nacistick˘ch pohlavárÛ. Zvlá‰tû pr˘ i samotného Hitlera. Spoleãenská recepce Ïidovství
se po holokaustu uÏ navÏdy promûnila a Shylock se stal postavou tragickou, pfiestoÏe sám
Shakespeare napsal komedii…
Ty jsi v této roli u reÏiséra Poláka hledal
i komické tóny… Jak je to s tv˘m slavn˘m
lichváfiem nyní?
Dnes uÏ tento pfiíbûh skuteãnû vidíme pfies
druhou svûtovou válku. Ale uÏ u Shakespeara
je obsaÏen˘ ten zvlá‰tní humor a není ani pfiíli‰ skr˘van˘. Tady je Ïivot sám pfieveden˘ do
úÏasného teatrálního gesta. VÏdyÈ my sami
b˘váme smû‰ní ve své zatvrzelosti, ve sv˘ch
smutcích. Najednou si pfiipadáme smû‰ní,
kdyÏ se pfiistihneme tfieba pfii v˘chovném pokfiikování na vlastní dûti. Na‰i rodiãe nám
taky ãasto pfiipadali smû‰ní, aniÏ by o tom vûdûli. Jen o tomto humoru vûdût a ãlovûku se
malinko uleví, kdyÏ ví o své zranitelnosti.
KdyÏ po mnû moje maminka ‰la prakrem,
‰ÀÛrou prádelní nebo od Ïehliãky, já vûdûl, Ïe
jedin˘ zpÛsob, jak ten vztek nalomit, je ulomit
mu hrot, a je velmi prost˘. Prchal jsem jako

Proã, jak a na co v‰echno se ptát Îida ·ajloka?
Ve svém rejstﬁíku má zatím dvû velké Shakespearovy dramatické postavy. A to zcela
protichÛdnou dvojici: poÏivaãného rytíﬁe
Falstaffa z Vesel˘ch windsorsk˘ch paniãek
a umanutého Ïidovského lichváﬁe Shylocka
z Kupce benátského. Zku‰en˘ herec Bolek
Polívka obû tyto figury pﬁi Letních shakespearovsk˘ch slavnostech zvládl nejen se ctí,
(obû inscenace jsem vidûl a mohu to tedy dosvûdãit), ale obohatil tyto ikonické postavy
svûtového divadla o esenci a rozmûry vlastní
jeho nezamûnitelnému herectví. Od druhé
svûtové války se Kupec benátsk˘ logicky ãte
zejména optikou holokaustu, pﬁesto Polívka
do této tragické osoby propa‰oval i notnû komiky. V Kupci benátském se navíc v roli
Shylockovy dcery Jessiky setkal se svojí skuteãnou ratolestí Aniãkou.
Jeho vytáhlá, nohatá a nosatá f˘zis ho uÏ pﬁed
lety spojila s jinou figurou Îida. Mám na
mysli prohnaného krãmáﬁe Mageriho ve
slavné Baladû pro banditu. Polívka tady vytvoﬁil slizkého na‰eptávaãe, kter˘ se v rámci
vlastního obchodu dokáÏe spojit se sv˘mi protivníky nebo – a to hlavnû – z kaÏdé situace
vytﬁískat nûco pro sebe.
Aby ten v˘ãet, kter˘ logicky urãil hlavní tematické okruhy na‰eho rozhovoru o jedné
z nejpozoruhodnûj‰ích postav svûtového dramatu, byl zcela kompletní, musím dodat, Ïe
na jevi‰ti Mûstského divadla Brno, kde Polívka nyní bude Ïádat nejdraÏ‰í libru masa na
svûtû, se objevuje uÏ po tﬁetí. Zahrál si tady
v roce 1997 hlavní roli ve hﬁe Kean IV. o pozoruhodném shakespearovském herci a o ‰est
let pozdûji se Polívka na stejném jevi‰ti objevil v proslulém âekání na Godota.
Jak to má‰ vÛbec se Shakespearem? Objevil
jsi ho pro sebe dfiíve, nebo tû pro nûj objevili
reÏiséfii aÏ nyní v páté dekádû tvojí velké kariéry, nebo jsi po tomto veleduchovi divadla
‰ilhal dfiív a pfiitahovala tû tato dramatika?
Jako kluk, ochotník, Vizovjan jsem si ãetl Shakespeara i Moliéra, ale také Becketta a Kanta.
Tehdy jsem to samozfiejmû ãetl z pubertálního
intelektuálního snobismu. Ale ty hry jsou na
ãtení nevdûãné. To uÏ musí mít ãlovûk pfiipra5
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S Jifiím Machem
a Petrem ·tûpánem v inscenaci
Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a

stfiedí na hradních nádvofiích v Praze, Brnû
a Bratislavû. Tyto prostory jsem vnímal i jako
pomyslná lidová trÏi‰tû a v tom okamÏiku se tam
nûkdy i tro‰ku pfiehnané excesy hodily. Byla to
taková commedia dell’arte. Myslím, Ïe by se
i samotnému Shakespearovi líbilo, jak si s ním
hrajeme.
·lo to ale jednou i dál. V hledi‰ti vstala pfii pfiedstavení paní a já se jí pfiímo z jevi‰tû zeptal:
„Kam prosím jdete?“ Ona ze sebe ‰eptem vypravila, Ïe by potfiebovala jít na potfiebu. Já ji
pfies jevi‰tû pfievedl do zákulisí, zastavili jsme
pfiedstavení a ãekali, aÏ se vyãurá. Ona potom
vy‰la úplnû ãervená a zpocená. Ani nemusela na
záchod, protoÏe to v‰e zfiejmû vypotila. Myslím,
Ïe by to zase i Shakespeare vzal. Já totiÏ potom
narychlo pronesl improvizovanou mini úvahu
nad tím, Ïe na nás lidi chodí a mají nás rádi, protoÏe se o nû dokáÏeme postarat opravdu komplexnû. Odlehãení a tro‰ku lidové komedie se
do Shakespeara hodí aspoÀ na nádvofiích.
Tady bude na místû otázka, zda jsi ukáznûn˘
herec?
Já myslím, Ïe ano. Respektuju autora i reÏiséra. Ale kdyÏ se nûco hodí, jak jsem zmiÀoval
v˘‰e, rádi to pouÏijeme.

vydû‰ené zvífie a vûdûl jsem, Ïe kdyÏ ji rozesmûju, ztratí onu agresivní sílu…
Jedním z témat Kupce benátského je i vztah
rodiãÛ a dûtí. PouÏívá‰ v˘‰e citované prakrové a ‰ÀÛrové v˘chovné metody na svoje tfii
stále je‰tû malé dûti?
To vÛbec ne. Já se cítím jako tatínek a ten mÛj
je mi také vzorem. Tichá rada a tich˘ úsmûv.
Matky jsou urãeny k tomu, aby byly pfiísnûj‰í
a mohly tfieba i trestat. Do sv˘ch dûtí totiÏ investují daleko více neÏ jejich muÏ‰tí zploditelé.
Pfiivedly je na svût a je‰tû pfied tím se o nû
devût mûsícÛ staraly jen a jen ony. Toto pouto
ani nejde rozetnout. Otec dokáÏe mnohem
rychleji zavrhnout své dûti neÏ matka, která se
syna nezfiekne, i kdyÏ tfieba nûkoho zabije.
Ty na jevi‰ti rád popou‰tí‰ otûÏe improvizaci
a neplánované komice tfieba pfii hraní se
slovy, které ve tvém prvním Shylockovi ‰lo
tfieba aÏ za brilantní pfieklad Martina Hilského: „Volat bez svolení je svévole, vole!“
volal jsi tehdy. Nemají reÏiséfii a pfiekladatelé
nic proti tomu, Ïe obohacuje‰ tento jazyk
vlastními improvizacemi?
To se stalo, kdyÏ jsem hrál Shylocka pfii Shakespearovsk˘ch slavnostech ve venkovním pro6
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Je to samozfiejmû známá zkratka nukleové
kyseliny, která je nositelkou genetické informace, stejnû jako je to známé onemocnûní,
tedy pakostnice, tedy podagra, tedy ten typ
zánûtu kloubÛ (artritidy) postihující asi deset
procent populace âeské republiky. Ale je to
také mnoÏné ãíslo podstatného jména dno.
A koneãnû je to komedie s autobiografick˘mi
vymy‰len˘mi prvky o otci s dcerou. UÏ je to
napsané a premiéra by mûla b˘t v ãervnu.
Shylockovu dceru Jessiku v Polákovû inscenaci hrála dcera Aniãka, s ní teì hrajete divadlo ãasto, ale pfiece – je rozdíl hrát se sv˘m
potomkem neÏ s jin˘m hercem?
PfiestoÏe jsme v tom vzpomínaném titulu
DNA divadelním otcem a divadelní dcerou,
tak si na nû samozfiejmû jen hrajeme. Tfieba
i na tu nechuÈ, s níÏ se stará o svého nemohoucího tatínka. S potomkem nûkoho jiného si na
jevi‰ti hraje‰ stejnû jako s vlastní dcerou.
Jessika Shylocka okrade a nechá se dokonce
jako Îidovka pokfitít. Jak bys reagoval,
kdyby ti tvé dítû vyvedlo v civilním Ïivotû
nûco podobného?
Kdyby se moje dcera nechala pokfitít, tak by
mi to vÛbec nevadí. Ale ty ses ptal obecnû.
„Moje vlastní tûlo se proti mnû vzboufiilo,“
fiíká ve hfie Shylock o podrazu své dcery. To je
pro kaÏdého rodiãe pfiece velká rána. Jednou
jsem rozepsal a nedokonãil pro Jifiího Pechu
hru s názvem Facka. Celou dobu mûl hrát na
jevi‰ti s ãerven˘m otiskem dlanû na tváfii. Tu
facku mu mûl u‰tûdfiit jeho vlastní syn a my
chtûli hrát o tom, jaká je to pro otce rána.
Pofiád a správnû Ïijeme ve starozákonní kultufie, v níÏ je rodiã posvátn˘.
Hrál jsi v Mûstském divadle Brno také proslulého herce Edmunda Keana, kter˘ poãátkem 19. století nastudoval mj. Shylocka.
V této dobû uÏ se oslaboval dÛraz na Shylockovo Ïidovství (peníze se dávno uÏ staly zboÏím a usilovat o zisk z nich bylo legální ãi
dokonce Ïádoucí). Jak jsi pfiem˘‰lel tfieba
jako Kean nejen o lidsk˘ch rozmûrech lakotného padoucha Shylocka?
Já mûl to ‰tûstí, Ïe jsem hrál Dona Quijota
také v Praze, kde byla v roce 1999 postavena
dfievûná replika Shakespearova divadla The
Globe na zdej‰ím V˘stavi‰ti. ·koda, Ïe tento
krásn˘ prostor o ‰est rokÛ pozdûji zniãil poÏár.

Benátského kupce nyní budete hrát na velké
muzikálové scénû, tedy jevi‰ti urãenému primárnû pro hudební divadlo. Jistû bude‰ tahákem tohoto ‰pílu, a tak reÏie zvolila i vût‰í
hledi‰tû z tûch dvou, co jsou v Mûstském divadle Brno k mání. Není divné hrát ãinohru
na mikroporty a nebude tû to omezovat?
Myslím, Ïe uÏ dávno máme za sebou postmodernu, v níÏ bylo dovoleno v‰echno. Také pfii
Shakespearovsk˘ch slavnostech se snímal
zvuk z jevi‰tû do reproduktorÛ, i kdyÏ jsme
nemûli porty. Nynûj‰í inscenace ale toto fie‰ení
podle mne urãitû snese. Bude tady technicky
rovnomûrnû rozprostfien˘ zvuk, abychom nefivali pouze z jediné reprobedny a z jiné aby
‰la jenom muzika.
Má‰ z toho nûjakou satisfakci, Ïe tû uvidí
naráz mnohem více lidí?
Tak o to mi nejde. A já hrával v mnohem vût‰ích auditoriích. Tfieba v Teatro La Fenice
v Benátkách, které pak bohuÏel vyhofielo.
Tam jsme hráli Troseãníka pro patnáct set lidí.
Commedii dell arte jsme svého ãasu hrávali
v Janáãkovû divadle. Taky jsem pfiivezl Troseãníka na Festival bláznÛ do Amsterodamu,
kde se povalovala zase jen hrstka ‰edesáti lidí
v takov˘ch speciálních kfiesílkách, které se vytvarují podle tvého tûla. Vût‰ina z nich koufiila
marihuanu a kaÏdému se líbila jiná ãást pfiedstavení, na kaÏd˘ mÛj pohyb reagoval kaÏd˘
jinak. Bylo to vynikající s mal˘m i velk˘m publikem.
Jsi ãlovûk s vyznáním? Konvenuje ti spí‰e judaismus, nebo kfiesÈanství?
Pro lidi, ktefií uvaÏují jako já, je to nedûlitelné.
V‰echno je pfiece propojené postavou jediného Boha. Nedávno jsme s Marcelou ‰li s Janíãkem a Franti‰kem po Brnû a vidûli jsme
u jednoho husitského kostela ve v˘vûsce takové nádherné zamy‰lení. Text se ptal, kdy
jsme naposledy podûkovali za zázrak stvofiení.
Kdy jsme naposledy s pokorou pozorovali
kvûtiny a poslouchali zpûv ptákÛ. Ale Ïivot
básniv˘ – tedy i hereck˘ – je Ïivotem pln˘m
víry a obdivu k tomu v‰emu stvofienému,
a tudíÏ logicky i ke Stvofiiteli. Pokfitûn˘ jsem
jako husita.
Chystá‰ nûco svého?
Teì zrovna dûláme s mojí dcerou Aniãkou
autorsk˘ text, kter˘ se bude jmenovat DNA.
7
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Cítím ji zejména jako hru o eskalaci napûtí
Já si tam najednou uvûdomil, Ïe cel˘ prostor
z mnoha stran. Jeden na druhého plivne, nadá
jevi‰tû mífií hlavnû nahoru k ochozÛm a Ïe
mu do nevûfiících psÛ a celé se to rozjede.
herci za Shakespeara v tomto kotli museli fivát
Stejnû to známe z poãátkÛ mnoha drsn˘ch
jako tufii. NezapomeÀ, Ïe Keanovi pfiedci byli
válek. Proto je Kupec benátsk˘ tak geniální
pouliãní komedianti. I na to jsem myslel.
Pfied chvílí jsi doznal,
Ïe posledního slavSe ZdeÀkem Junákem v inscenaci
Benátsk˘ kupec,
ného filmového ShyreÏie: Stanislav Mo‰a
locka v deset let staré
verzi Kupce benátského s Al Pacinem
v hlavní roli jsi nevidûl. ReÏisér v˘pravného snímku Michael Radford tvrdil, Ïe
dne‰ními Shyloc- ky
jsou vlastnû rasové
men‰iny v západním
svûtû. Souhlasí‰ s tímto tvrzením?
No urãitû. KdyÏ ti
nûkdo nadává tfieba
do cigánÛ jenom proto, Ïe jsi jin˘ a odli‰n˘,
to musí b˘t na na‰tvání. Sám jsem na
hra, není ani antisemitská, ani antikfiesÈanská.
sobû xenofobii zaÏil v Nûmecku. Sedûl jsem
ve Freiburgu v jedné kavárnû pfied pfiedstaveJe prostû o konfliktu, v nûmÏ je ti nakonec líto
ním Pépeho a místní se divili, Ïe tam sedí Slojakéhosi pomyslného zt˘raného psa, kter˘ savan. Bylo nepfiíjemné vidût Nûmce, ktefií se
mozfiejmû pfiedtím nûkoho kousl.
pozastavovali nad tv˘m pfiízvukem, a ty jsi neV inscenaci Garderobiér, v níÏ hraje‰ s Mivûdûl, co se dûje ani proã to nûkoho vytáãí.
lanem Lasicou, se v‰e toãí kolem pfiedstavení
Bylo to hodnû nepfiíjemné.
velké tragédie Král Lear. KdyÏ skonãím proHodnû provokací s Kupcem benátsk˘m
zaicky, kterou z dal‰ích velk˘ch Shakespeobstarali sami souãasní Ïidov‰tí umûlci.
arov˘ch figur bys ve svém hereckém portfoliu
Nedávno zesnul˘ George Tabori hrál v ‰ederád uvidûl propfií‰tû?
sát˘ch letech tento titul s vûzni koncentraãSe Shakespearem nic konkrétního nechystám.
ního tábora, na které se dívali dozorci… Ty
Jsou ale i v divadle jistû velké v˘zvy. Myslím,
jsi na jevi‰ti byl ãasto autorem pfiekvapiv˘ch
Ïe fieditel zdej‰ího divadla, reÏisér Stanislav
fie‰ení na nejrÛznûj‰í zpÛsob. Napadá tû nûMo‰a, má moÏná ve v˘hledu toho velkého pojaká provokace smûrem ke Kupci benát‰etilého a zmoudfielého vladafie Leara. Do
skému?
toho ale pÛjdu jen, kdyÏ to pfiijde v dobû, kdy
Myslím, Ïe tu nejvût‰í vymysleli sami nacisté,
je‰tû unesu Kordélii...
kdyÏ hráli a tvrdili, Ïe Jessika je Shylockova
adoptovaná kfiesÈanská dcera a Ïe tedy má
(cel˘ rozhovor v nezkrácené verzi
plné právo ho okrást, mstít se mu a opustit ho.
najdou zájemci v programu k inscenaci
Pak aÈ se pr˘ takov˘ hajzlík nediví, Ïe je spraBenátsk˘ kupec)
vedlivû odsouzen.
A jak to vÛbec cítí‰ dnes, je podle tebe Kupec
Text: Lubo‰ Mareãek, foto: jef Kratochvil
benátsk˘ antisemitská hra?
8
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vadle. Vlastnû i proto jsme udûlali své dva
vzpomínkové koncerty právû tam. Divadlo
nás prostû provázelo od útlého dûtství.
Jaké byly ty va‰e divadelní zaãátky?
Veselé a rozverné. Bylo to studentské divadlo, které jsem zaloÏil, a s nûkolika kamarády jsme se v nûm docela vyfiádili. Nazval
jsem je Divadlo bez tradic – Dibetra, a s tradicemi ãi úctou k nim jsme si skuteãnû moc
hlavu nelámali. ·lo o jakési ztûlesnûní divadla
mal˘ch forem. Skládal jsem tam hudbu
a texty, maloval i kulisy a fungoval jsem tam
i jako herec. Dodnes se z toho zachovalo pár
fotek i nûjaké texty. Bylo to na poãátku sedmdesát˘ch let, krátce poté, co v‰ichni kolem ‰íleli po letu Gagarina do vesmíru, v Brnû
k tomu dokonce Gustav Brom sloÏil i písniãku, a my si z toho dûlali legraci. A proto
bylo velmi pikantní, Ïe jsme si dovolili zlehãovat takov˘ fenomén, jak˘m byla kosmonautika. Téma na‰í hry byly „paronauti“ –
tedy parodovaní kosmonauti, mluvili jsme
v pfiedstavení smy‰lenou ru‰tinou a byl zázrak, Ïe to procházelo. Ov‰em, kdo zaÏil ‰edesátá a zaãátek sedmdesát˘ch let, chápe, Ïe
to byla éra úÏasné svobody. Nikdy jsem od té
doby nûco takového nezaÏil, a i kdyÏ si nás
tehdy politruci zvali na kobereãek – vÏdyÈ to
bylo na ‰kole Antonína Zápotockého – pro‰lo to. Brno tehdy vÛbec Ïilo skvûl˘m divadelním podnebím a atmosférou. Bylo zde
napfiíklad Veãerní Brno a spousta skvûl˘ch
lidí, takÏe jsme nevafiili z vody. Pak to
v‰echno pfieválcovala ‰edesátá léta bigbítu
a k divadlu jsem se vrátil aÏ po dvaceti létech
a bylo to právû k Mûstskému divadlu, tedy
k Divadlu bratfií Mr‰tíkÛ. Vlastnû ne. Musím
se je‰tû zmínit o na‰em vÛbec prvním divadelním „javorovském“ poãinu. To bylo v roce
1974 na pÛdû praÏského Divadla Atelier a byl
to ná‰ muzikál Nikola ·uhaj loupeÏník. ReÏíroval ho Ján Roháã, Pavel Landovsk˘ tam
mimochodem hrál stráÏmistra, a tento muzikál se pak mnohem pozdûji pfietavil pfiirozen˘m zpÛsobem do muzikálu Koloãava, kter˘
je ozdobou na‰í spolupráce s Mûstsk˘m divadlem v Brnû.
Máte za sebou v˘znamná kum‰t˘fiská i Ïivotní v˘roãí. Javory, dnes jiÏ legendární kapela, je na muzikantské scénû ãtyfiicet let, vy

na skleničce

Petr Ulrych
Oslavenec Petr Ulrych – Hudba s dobr˘mi
koﬁeny se nikdy nemÛÏe ztratit
Kdysi z nûj mûl b˘t vojensk˘ leteck˘ inÏen˘r.
Geny se v‰ak na‰tûstí o‰idit nedaly, prosadily
svoje a Petr Ulrych sice vojenskou ‰kolu
v Brnû vystudoval, ale oblohu a letadla vymûnil za muziku a divadlo. Ostatnû, nebylo to
zas tak pﬁekvapivé. Tatínek sourozencÛ Ulrychov˘ch zpíval v Janáãkovû opeﬁe a Petr
nejprve sám, a posléze i s o pût let mlad‰í sestrou Hanou, byli divadlem bez vût‰í nadsázky odchováni. A tak se ani nelze divit, Ïe
uÏ jako student s prkny, která znamenají svût,
hodnû koketoval.
Mûli jsme ‰tûstí, Ïe tatínek byl sólistou Janáãkovy opery. Atmosféru jsme nasávali, aÈ jsme
chtûli, nebo nechtûli, jednak doma, kdyÏ otec
cviãil tenorové árie a pak taky pfiímo v di-
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riéry jsme prodûlali bez mediálních tlakÛ. Je
to v˘sledek pfiedev‰ím toho, co dûláme. Lidi
na nás chodí, protoÏe nás znají, asi se jim to
líbí, a stejné uÏ je to posledních deset, ãi spí‰e
dvacet let. A je to velmi pfiíjemné. Díky naãasování soubûhu v˘roãí se dovr‰ila urãitá kapitola na‰eho snaÏení. V˘sledek je realizace
nápadu, kter˘ se ve mnû zrodil uÏ pfied pûti
léty a kter˘ spoãíval v tom, Ïe jsem chtûl vytvofiit je‰tû jednu verzi kapely Javory. S nimi
jsme zaãínali kdysi dávno s bigbítem. Tyto
houslovû-cimbálové Javory, i kdyÏ jsou dnes
vynikající a jsou obsazeny ‰piãkov˘mi muzikanty, byly pfiece jen poznamenány tím, Ïe
jsme v nich pofiád hledali to, s ãím kdysi Javory zaãínaly, tedy s beatem. Proto jsem dal
dohromady kapelu, která evokuje na‰e zaãátky a zároveÀ vyplÀuje urãitou hudební
mezeru, kterou klasické Javory s houslemi
a cimbálem nemohou pokr˘t, a to jsou Javory
beat. A toto nové uskupení umoÏÀuje pofiádat spoleãné koncerty, které mapují nejen
na‰i historii, ale zároveÀ nabízejí divákÛm
a posluchaãÛm pestr˘ hudební záÏitek, protoÏe je zde elektrická kytara, perkusy a je to
jakési vyvrcholení na‰í spoleãné cesty, kterou
jsme za ta léta absolvovali. Ostatnû je to
i vzpomínka na zaãátky v roce 1974. Javory
tenkrát vznikly proto, Ïe já jsem si sám pro
sebe objevil to, ãím mû oslovuje a ãím by

jste oslavil sedmdesátku, va‰e sestra Hana
o pût míÀ a oba spolu vystupujete pÛl století.
Bylo to nároãné období oslav a vystoupení?
My nepatfiíme mezi mediálnû vyslovenû prosazované kapely. Celá stfiední ãást a vlastnû
i souãasn˘ – dá-li se to tak fiíct – závûr na‰í ka-
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mohl b˘t ve svûtû moravsk˘ folklór. Tehdy
nám spousta lidí fiíkala – proboha, proã to dûláte, vÏdyÈ vy uÏ máte za sebou desetiletou
cestu s bigbítem, dosáhli jste popularity, proã
dezertujete k folklóru. V té dobû se nám jen
velmi tûÏko vysvûtlovalo, Ïe nedûláme ani
folk, ani folklór, ale je to na‰e specifická
cesta, a Ïe chceme bigbít objevovat nûkde
jinde, neÏ je obvyklé, a hlavnû jsme chtûli
dûlat takovou hudbu, která rostla z kofienÛ,
která má hudební domácí základ. A tomu
jsme zÛstali vûrni a jsme tomu rádi. V této
souvislosti nejsou nové Javory návratem, ale
jsou spí‰e souãástí v˘voje, posunem a pokraãováním nûãeho, co zaãalo uÏ kdysi dávno.
A pokud mluvím o tom, Ïe je to jakési zavr‰ení ãi dokonãení, neberu v˘raz konce jako
nûjakou tragédii. Je to pouze pfiirozen˘ v˘voj
a ani divák se pfiece nechce dívat vûãnû na nûjakou skfiehotající trosku. Chce cítit vyzafiování energie, chce se nabíjet. Já tomu fiíkám,
Ïe pokud stále na vefiejnosti vystupujeme,
je alespoÀ v na‰em pfiípadû zapotfiebí jaksi
pfiedstírat mládí. Ale
i to musí jednou skonãit. Tak to je.
Dají se srovnávat muzikantské zaãátky pfied
padesáti léty s dne‰ními?
Dnes je pro zaãínající
interprety velmi tûÏké
zaãít fungovat na hudební scénû. Myslím si,
Ïe my jsme to mûli
pfiece jen o nûco lehãí.

Nebylo sice tolik ‰ancí, ale kdo nûco umûl,
mohl vyniknout. Dnes ãasto vyletí interpret
nahoru za obrovské mediální podpory, kterou obãas nezvládne, anebo jej smete dal‰í,
zase mediálnû podporovan˘ interpret. Je to
rychlá a tvrdá doba a kvalita se jen velmi
tûÏko prosazuje.
Na kterou práci v Mûstském divadle Brno
nejradûji vzpomínáte?
V Mûstském divadle jsem zaãínal s pfiedstavením, které jsme dûlali se Stanislavem
Mo‰ou. Bylo to pfiedstavení pro mne velmi
pÛvabné, jmenovalo se Legenda. Tehdy to
byly písniãky, které se daly oznaãit za ryze
folkové. Pak následovaly projekty jako Máj,
Radúz a Mahulena, Markéta Lazarová a dal‰í
a ty uÏ spí‰ inklinovaly k filmové muzice, tedy
k muzikálu. A to, co dûlám nyní, je zase nûco
jiného, to je pÛvodní tvar. Klasická písniãka,
Ïivû zahraná. Nekomplikovaná, která si nehraje na nûjaké velké umûní, jde co nejpfiímûj‰í cestou k lidem. A to se mi líbí ze v‰eho
nejvíce. Kdybych dneska dostal nabídku na
nûco nového, tak bych chtûl tvofiit nejradûji
v této písniãkové formû. A doufám, Ïe mû
je‰tû nûco takového potká.
I kdyÏ to obãas vypadá, Ïe se snaÏíte rekapitulovat, práce jistû máte víc neÏ dost…
To je fakt. Urãitû se nenudíme. Teì nám
vy‰lo album Supraphonu PÛlstoletí, které mapuje padesát let na‰í ãinnosti. A taky chystáme kníÏku, na kterou se velmi tû‰ím. Vydá
ji brnûnské nakladatelství Host. Dûláme ji
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obrovskou práci Standa Mo‰a udûlal, jak soubor po v‰ech stránkách úÏasnû vyspûl.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Kamarádi by fiekli, Ïe jsem trochu sobec
a moc jin˘ch souborÛ neposlouchám. Já tvrdím, Ïe je to proto, abych byl jinou hudbou
co nejménû ovlivnûn. Ale rád se podívám
tfieba v rámci retra na festival ve Woodstocku, vystoupení Jimi Hendrixe, Joe Cockera a jin˘ch. Ale pokud se mám skuteãnû
nabíjet, tak je to moravsk˘ folklór, moravská
hudecká muzika, která je nesmrtelná a která
mû vÏdycky dokáÏe vnitfinû naplnit úÏasnou
energií. Poctivost a ryzost této muziky krásnû
vyjádfiil hudeck˘ soubor z HorÀácka z okolí
nad Veliãkou, cimbálová muzika Petra Míãky,
jejichÏ projekt se naz˘vá Z koreÀú strom. Je
to tedy nûco, co neroste ze vzduchoprázdna
a co má velikou sílu. V Evropû je to zcela jedineãn˘ fenomén a je velká ‰koda, Ïe tfieba
vefiejnoprávní televize tomuto fenoménu
vlastnû vÛbec nedává prostor. Nejde pfiitom
o to takovou hudbu propagovat, ale jen ji nabízet. Seznamovat s ní. Aby si divák mohl
udûlat obrázek sám. Ov‰em já vûfiím, Ïe je to
hudba, která má tak dobré základy, Ïe bude
dál Ïít a pfieÏije i v dobû, která jí tfieba moc
nepfieje.
A jak odpoãívá Petr Ulrych bez muziky?
Sportem. Rád si zahraju tenis. Syn vede
v Brnû – Lí‰ni tenisovou halu, a kdyÏ mÛÏu,
hraju. Mám i v˘borného spolupracovníka,
kter˘ se s námi tenisu vûnuje, je to Michal Juda,
a nás to nabíjí a pozitivnû motivuje. Ale není to
jen zábava pro nás. Pracujeme i s dûtmi a dÛchodci, coÏ nás opravdu baví a máme z této ãinnosti radost. Dostat dûti od poãítaãÛ ke sportu
a pomoci seniorÛm, takov˘m, jako jsem já,
s udrÏováním fyziãky, je opravdu krásné naplnûní ãasu. A nepotfiebujeme k tomu dûlat VIP
turnaje s televizními kamerami.
Je nûkdo, komu pfiedá jednou dûda Ulrych
muzikantské Ïezlo?
Nad tím jsem zatím moc neuvaÏoval. Ale
jestli to chcete vûdût, tak mám ãtyfii vnouãata
a v‰echny jsou geniální. Jistû budou po
mnû… (smích) Dûlám si legraci, i kdyÏ je
opravdu fajn b˘t dûdou…
Dûkuji za rozhovor.
Text: Miroslav Homola, foto: jef Kratochvil

spoleãnû s Jifiím Plockem, kter˘ se zab˘vá
kvalitní hudbou, a myslím, Ïe je to v˘born˘
publicista. Pfied tím, neÏ se publikace dostane na trh, vyjde jako „pfiedskokan“ asi
v polovinû roku cédéãko. KníÏka by se mûla
objevit na podzim. Bude více literární
a hodnû bude odráÏet na‰e Ïivotní názory,
které se ãasto velmi li‰ily. A to nejen v pohledu na hudbu, ale tfieba i v nazírání na politiku ãi ostatní dûní. Ostatnû na mnoho vûcí
má ten pohled jin˘ uÏ jen z toho prostého dÛvodu, Ïe se na svût dívá oãima Ïeny.
Není muzikálÛ v poslední dobû nûkdy aÏ pfiíli‰?
Problém není snad aÏ tak v tom mnoÏství, ale
v kvalitû. Bez ohledu na poãet titulÛ, které se
dnes dávají, je pfiece jen velk˘ rozdíl mezi
tím, jaké muzikály se dûlají v Praze a jaké
v Brnû. Jsou lidi, ktefií dávají pfiednost kusÛm
s bohatou mediální podporou, moc nad jejich
úrovní nepfiem˘‰lejí, a pak ti, ktefií si vybírají.
A kdybych mûl uvést oblíbence ze zdej‰í,
tedy brnûnské scény, která je právem oznaãována jako ‰kola muzikálu poslední doby,
tak by to byla napfiíklad inscenace Donaha!
ãi skvûl˘ Podivn˘ pfiípad se psem, kter˘ mû
naprosto okouzlil. Zde jsem si uvûdomil, jak
13
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městské divadlo Brno
sniP & co, reklamní společnost s r. o.
moravské zemské muzeum
uvádějí

BiskUPský dvůr 2014
představení pod širým nebem
22. 6. – 13. 7. 2014
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Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘,
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar

Noc na Karlštejně

legendární ãesk˘ muzikál
Hrajeme 22. – 25. ãervna,
6. – 13. ãervence 2014

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘,
Petr ·tûpán

Cyril a Metoděj

aneb Dobrodružství písma
Hrajeme 27. a 28. ãervna 2014

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koločava

muzikálová balada
Hrajeme 30. ãervna a 1. ãervence 2014

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘,
Petr ·tûpán

Baron Trenck

v˘pravná legenda se zpûvy
Hrajeme 3. a 4. ãervence 2014

15
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strýček váňa
hořka každodenní komedie
obyčejných lidí

činoherní scéna

4., 8. – 13. května 2014

don Juan
historický muzikál

hudební scéna

hudební scéna

A
R

muzikál podle románu
victora huga

IÉ
N
R

(Bídníci)

E
D

les misérables

16. – 25. května, 16. – 19. června 2014

27. – 31. května 2014
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jeanovi, který vychází z Hugova slavného stejnojmenného románu (1862), našel naprosto adekvátní zpracování v jevištním ztvárnění, v němž se mistrně
prolínají příběhy hlavního hrdiny, jeho neúnavného
pronásledovatele, policejního komisaře Javerta, malé
osiřelé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku
studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelů
hospody Thénardiérových, kteří přežívají za všech
režimů… To vše na pozadí bouřlivé doby, kdy v červenci 1830 v Paříži vyrostou barikády revoluce, jíž se
mnozí hrdinové děje také účastní. Davové scény se
střídají s intimními, láska s nenávistí a boj s nadějí
v lepší svět.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Petr Gazdík nebo Jan Ježek, Petr Štěpán nebo
Lukáš Vlček, Markéta Sedláčková nebo Eva Jedličková
nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomáš Sagher,
Marta Matějovánebo, Radka Coufalová, Jakub Uličník
nebo Dušan Vitázek nebo Tomáš Novotný, Johana
Gazdíková nebo Hana Holišová a další.

hraJeme
Anton Pavlovič Čechov:
STRÝČEK VÁŇA
Děj se odehrává na zapadlém venkovském statku, kam
přijíždí penzionovaný profesor Serebrjakov se svou mladou a krásnou ženou Jelenou. Na statku hospodaří bratr
profesorovy první ženy Vojnickij – strýček Váňa, a Soňa,
Serebrjakova dcera z prvního manželství. Návštěva honorace z města obrátí zaběhnutý chod hospodářství naruby. Snídá se v poledne, obědvá večer. Ženy pijí, zpívají
a pláčou nad promarněnými možnostmi. Muži pijí, zpívají a pláčou nad promarněnými možnostmi ještě o poznání více. A úroda zatím hnije. Serebrjakov býval
Váňovým idolem; ve víře v profesorovy schopnosti na
něho Váňa dlouhá léta ochotně dřel a zřekl se vlastních
ambicí. Teď se však vyjeví, že profesor je jen nadutá vědecká nula a egoistický parazit. Váňa už nemá proč žít.
Miluje Jelenu, ale Jelena koketuje s doktorem Astrovem,
jenže Astrova miluje Soňa, ale profesí venkovského lékaře
zdrchaný Astrov miluje vodku a touží se zmocnit leda Jeleny, jenže Jelenu má profesor a profesor by statek, který
mu neříká pane, nejradši prodal, aby zaopatřen mohl žít
všude jinde, jen ne tady. A tak se „rozhněvaný dobrý
muž“ Váňa chopí revolveru, aby... Inu, souboj vášní, sebeklamů, rozbitých iluzí, nenaplněných nadějí a neopětovaných lásek: nadmíru působivý nadčasový obraz
způsobu života druhu homo sapiens. Hru plnou humoru
a smutku napsal doktor Čechov před sto dvaceti roky, ale
to čechovovské trápení, trapnosti a směšnosti nám nejsou
vůbec vzdálené.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Zdeněk Junák, Ivana Vaňková, Lenka Janíková
nebo Svetlana Janotová, Miroslava Kolářová, Viktor
Skála, Petr Štěpán, Jan Mazák, Eva Jelínková, Patrik Bořecký a Jaroslav Záděra.

A

Vašo Patejdl, Ivan Hubač, Eduard Krečmar,
Martin Hrdinka:
Don Juan
Autoři tohoto nového původního českého muzikálu
mají na svém kontě již například titul Jack Rozparovač,
který se hrál jak v pražském Divadle Kalich, tak i v jihokorejském Soulu. Jejich nový muzikál, který vypráví
o španělském volnomyšlenkářském šlechtici Donu Juanovi, je napsán přímo pro naše divadlo.
Příběh, který známe z mnoha verzí literárních, filmových i hudebních svou romanticko-historickou tématikou k muzikálovému zpracování přímo vybízí. Don
Juan je totiž dramatickou postavou, která v sobě zahrnuje vše, co od hrdiny na jevišti očekáváme – láskou
zklamaný a trýzněný se rozhodne na veškeré další
vztahy a city zanevřít a všem ženám se pouze vysmívá,
zneužívá je a ponižuje až do okamžiku, kdy mu osud
(nebo Bůh) pošle do cesty ženu, kvůli které je odhodlán se změnit. Stejná vyšší síla mu ji však opět vezme,
a tak Juan rukou další půvabné dámy umírá, rozzlobený na sebe, na všechny, na celý svět.
Původní muzikál vypráví známý příběh svižným tempem a moderním jazykem, dává prostor komickým
i dramatickým situacím v atraktivním prostředí a nabízí výborné herecké příležitosti. Uvedeme jej ve světové premiéře!
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Dušan Vitázek nebo Petr Gazdík, Tomáš Sagher
nebo Jakub Uličník, Svetlana Janotová nebo Ivana
Vaňková a další.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg:
LES MiSéRAbLES (bídníci)
Tento muzikál byl k dnešnímu dni uveden ve více než
padesáti světových metropolích: od pařížské premiéry
v Palais des Sports v roce 1980 (v režii Roberta Hosseina) přes, pro dílo zlomovou, premiéru v Londýně
v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v režii Trevora
Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987,
kde byl nominován na dvanáct Cen Tony za nejlepší
muzikál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budapešť,
Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, Vídeň,
Madrid, Stockholm, Prahu (1992), Singapur, Tallinn
či Bělehrad. Příběh o uprchlém galejníkovi Jeanu Val-
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Program květen
činoherní scéna

hudební scéna
1.5. čt 18.00 Flashdance

1.5. čt 19.00 donaha!
2.5. pá 19.00 donaha!

2.5. pá 19.00 Flashdance

T2014

3.5. so 14.00 donaha!

3.5. so 19.00 Flashdance

3.5. so 19.00 donaha!

4.5. ne 19.00 koncert pro krtka
E7

16.5. pá 14.00 don Juan

5.5. po 19.00 Podivný případ se psem

X2014

16.5. pá 19.00 don Juan

a5/aB5

6.5. út 19.00 Podivný případ se psem

a2

17.5. so 19.00 don Juan

P

8.5. čt 19.00 strýček váňa

C4

18.5. ne 19.00 don Juan

D/E7

9.5. pá 19.00 strýček váňa

a5

19.5. po 19.00 don Juan

a1/aB1

10.5. so 19.00 strýček váňa

aB6

20.5. út 19.00 don Juan

a2/aB2

11.5. ne 19.00 strýček váňa

D

21.5. st 19.00 don Juan

a3/aB3

22.5. čt 19.00 don Juan

C4

4.5. ne 19.00 strýček váňa

12.5. po 18.00 strýček váňa
13.5. út 19.00 strýček váňa

E2

23.5. pá 19.00 don Juan

C5/E5

14.5. st 19.00 Podivný případ se psem

a3

24.5. so 19.00 don Juan

a6/aB6

15.5. čt 19.00 Podivný případ se psem

a4

25.5. ne 18.00 don Juan

SP

E5

27.5. út 18.00 les misérables (Bídníci)

18.5. ne 19.00 donaha!

a2014

28.5. st 19.00 les misérables (Bídníci)

19.5. po 19.00 donaha!

M2014

29.5. čt 18.00 les misérables (Bídníci)

20.5. út 19.00 dvojitá rezervace

C2

30.5. pá 14.00 les misérables (Bídníci)

22.5. čt 19.00 dvojitá rezervace

aB4

30.5. pá 19.00 les misérables (Bídníci)

23.5. pá 19.00 dvojitá rezervace

aB5

31.5. so 14.00 les misérables (Bídníci)

16.5. pá 19.00 Podivný případ se psem

31.5. so 19.00 les misérables (Bídníci)

25.5. ne 14.00 donaha!
25.5. ne 19.00 donaha!

R2014

26.5. po 19.00 donaha!

Z2014

27.5. út 19.00 dvojitá rezervace

aB2

29.5. čt 19.00 dvojitá rezervace

C4

30.5. pá 19.00 dvojitá rezervace

C5

Les Misérables (Bídníci)

18
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fESTival

PREMiéRa

vEřEJná gEnERálka

BiSkuPSký DvůR

DERniéRa

Program červen
činoherní scéna

hudební scéna

1.6. ne 19.00 sliby chyby

2.6. po 19.00 Benátský kupec

a1/aB1

2.6. po 19.00 sliby chyby

3.6. út 19.00 Benátský kupec

a2/aB2

3.6. út 18.00 sliby chyby

4.6. st 19.00 Benátský kupec

4.6. st 19.00 sliby chyby

a3

5.6. čt 19.00 sliby chyby

aB4

5.6. čt 19.00 Benátský kupec
8.6. ne 20.00 kvadratura kruhu
11.6. st 18.00 kočky

6.6. pá 19.00 my Fair lady (ze Zelňáku) zakoupeno
8.6. ne 17.00 sex noci svatojánské

12.6. čt 14.00 kočky

9.6. po 19.30 Figarova svatba

12.6. čt 18.00 kočky

10.6. út 19.30 nájemníci

16.6. po 18.00 don Juan

11.6. st 20.00 nezaplaťte!

17.6. út 19.00 don Juan

12.6. čt 22.00 riverside drive

C4

PP1

PPP/P18

C2/E2

18.6. st 19.00 don Juan

pod vínem

14.6. so 19.00 my Fair lady (ze Zelňáku)

19.6. čt 19.00 don Juan

15.6. ne 18.00 my Fair lady (ze Zelňáku)
16.6. po 19.00 donaha!

22.6. ne 20.30 noc na karlštejně

17.6. út 18.00 donaha!

23.6. po 20.30 noc na karlštejně

18.6. st 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

24.6. út 20.30 noc na karlštejně

19.6. čt 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

25.6. st 20.30 noc na karlštejně

23.6. po 19.00 dvojitá rezervace

aB1

27.6. pá 20.30 cyril a metoděj

24.6. út 19.00 dvojitá rezervace

aB2

28.6. so 20.30 cyril a metoděj

25.6. st 18.00 dvojitá rezervace

SP

30.6. po 20.30 koločava

26.6. čt 19.00 dvojitá rezervace

1.7. út 20.30 koločava
3.7. čt 20.30 Baron trenck
4.7. pá 20.30 Baron trenck
6.7. ne 20.30 noc na karlštejně
7.7. ne 20.30 noc na karlštejně
8.7. ne 20.30 noc na karlštejně
9.7. ne 20.30 noc na karlštejně
10.7. ne 20.30 noc na karlštejně
11.7. ne 20.30 noc na karlštejně
12.7. ne 20.30 noc na karlštejně

Sliby chyby

13.7. ne 20.30 noc na karlštejně
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Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David:
SLibY cHYbY
Řadový úředník newyorské pojišťovny Chuck Baxter
je jen kolečko v obrovském firemním soukolí, toužící
po postupu na kariérním žebříčku. Má však jeden
trumf v ruce – má byt. Byt, který úspěšně půjčuje
k milostným pletkám a záletům jednak svým kolegům, jednak (a především) svým nadřízeným, dokonce i samotnému řediteli pojišťovny Sheldrakeovi.
Promiskuitní šéfovský kolotoč v Chuckově bytě se však
zarazí ve chvíli, kdy si do něj Sheldrake přivede půvabnou Fran Kubelikovou. Tu totiž Chuck tajně miluje –
a rozhodne se do věci vložit bez ohledu na kariérní následky.
Muzikál Sliby chyby vznikl podle proslulé filmové komedie Byt Billyho Wildera z roku 1960. V roce 1968
jej přepsal do podoby muzikálového libreta legendární
americký komediograf Neil Simon – posílil kabaretní
rysy díla, připsal Chuckovi vypravěčské monology,
a navíc – divadelně velmi vděčné – snové scény,
v nichž se zhmotňují Chuckovy představy o úspěšném
životě a kariéře. Když se k týmu přidal ještě autor
hudby k filmu Butch Cassidy a Sundance Kid a desítek
chytrých hitů Burt Bacharach se svým dvorním textařem Halem Davidem, nebylo triumfálních 1281 broadwayských repríz žádným překvapením.
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Lukáš Janota, Marta Matějová, Igor Ondříček,
Ladislav Kolář, Evelína Kachlířová, Hana Holišová
nebo Tereza Martinková, Ondřej Studénka, Miloslav
Čížek, Jakub Uličník a další.

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
KOČKY
V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by
provázelo tolik superlativů! Jedná se o nejdéle uváděný
muzikál v historii londýnského West Endu i newyorské
Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků!
Ve svém domovském divadle New London Theatre byly
Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal nejprestižnější světová ocenění – dvakrát Grammy a sedm Cen
Tony, což jsou ceny znamenající ve světě hudby a divadla
totéž co ve filmu Oscar. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak
mu v dětství jeho matka Jean často předčítala nádherné
veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948. Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný
nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně
nejnáročnějších divadelních děl.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holišová, Petr Gazdík, Andrea Březinová nebo Svetlana Janotová, Ivana
Vaňková, Dušan Vitázek, Jiří Mach, Lukáš Vlček, Aleš
Slanina, Lenka Janíková nebo Hana Kováříková a další.
Mark Haddon, Simon Stephens:
POdiVnÝ PŘíPAd SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád čísla.
Christopheru Booneovi je patnáct let, má rád čísla,
matematiku, žije sám se svým otcem a je autista.
Christopher Boone postupuje vždy přísně logicky
a rozhodne se vyšetřit největší záhadu ve svém okolí –
kdo zabil Wellingtona, pudla jeho sousedky paní
Shearsové. Christopher Boone zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale následkem toho začne jiné, mnohem větší
pátrání…
Prazvláštní detektivka současného britského autora
Marka Haddona spojuje napětí, laskavý humor i silný
příběh o hledání svých kořenů a o těžkosti lásky
k postiženému dítěti tak dovedně, že její autor za ni byl
oceněn v roce 2003 prestižní Whitbreadovou cenou za
nejlepší britskou knihu roku. V loňském roce ji zdramatizoval pro londýnské Národní divadlo Haddonův přítel,
renomovaný britský dramatik Simon Stephens, a to
s výjimečným diváckým i kritickým ohlasem. Pouhý rok
po londýnské premiéře mohou zhlédnout tento nevšední
příběh i brněnští diváci.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: Vojtěch Blahuta, Alena Antalová, Hana Holišová,
Igor Ondříček, Miroslava Kolářová, Jana Musilová, Aleš
Slanina a další.

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe:
MY FAiR LAdY (ZE ZELŇÁKU)
Dnes již klasický muzikálový titul, který měl premiéru
na Broadwayi v roce 1956, vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou v sebevědomou mladou dámu…
To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví
v originále anglickým dialektem cockney, inspirovalo
autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení
hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady
s přívlastkem ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na
brněnský Zelný trh.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Markéta Sedláčková nebo Radka Coufalová,
Martin Havelka nebo Petr Štěpán, Zdeněk Bureš, Zdeněk Junák nebo Ladislav Kolář a další.
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sliby chyby

komediální muzikál
o lásce a kariéře

činoherní scéna

1. – 5. června 2014

kočky
taneční muzikál

hudební scéna

11. a 12. června 2014

my Fair lady
(ze Zelňáku)
muzikál

činoherní scéna

14. a 15. června 2014
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čert tě vem

svetlana JanotovÁ
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na tom baví, Ïe kdyÏ se to v‰echno podafií naplnit, dává text sám o sobû podnûty k hereck˘m akcím. Ver‰ mÛÏe b˘t velmi inspirující.
Jaká je va‰e Porcie?
Je to krásná, ale tûÏká role. Má v sobû nûkolik rÛzn˘ch barev, které je potfieba divákÛm
odhalit. Porcie je chytrá, má i smysl pro
humor, Ïenskou jiskru. Ale dovede toho také
vyuÏít, takÏe je pofiádnû mazaná. Zkrátka
zkou‰í prostfiednictvím rÛzn˘ch her, kam aÏ
mÛÏe zajít. A pro mû je to v této sezónû dal‰í
silná, emancipovaná Ïena, která v˘znamnû
míchá kartami.
Navíc se na jevi‰ti objevíte i v muÏském pfievleku, coÏ jste si uÏ vyzkou‰ela tfieba v roli
PapeÏky. V ãem je to teì jiné?
Tentokrát vypadám jako chlap docela jinak,
dokonce mám i knírek. (smích) Celé je to
vlastnû trochu pohádkov˘ pfiíbûh, takÏe pfiedstíráme, Ïe mû v mém pfiestrojení nikdo nepoznává. Velká ãást druhé pÛle se odehrává
u soudu, kde se fie‰í spor mezi ·ajlokem
a Antoniem. Porcie proto vymyslí plán, pfievleãe se za muÏe a v pfievleku se vydává za
soudce. V‰e vymyslí tak, aby byl Antonio, coÏ
je pfiítel jejího muÏe Bassania, omilostnûn.

Svetlana Janotová:
Musím makat dál a nepolevit
Sezónu, ve které jde z jedné role do druhé
a poctivû pﬁitom stﬁídá ãinohru s muzikálem,
proÏívá letos Svetlana Janotová. Strhující
v˘kon v muzikálu Flashdance hned z úvodu
sezóny jí navíc vynesl i nominaci na Cenu
Alfréda Radoka. Aktuálnû má pﬁed sebou
sedmadvacetiletá tmavovláska novou v˘zvu
v podobû Shakespearova Benátského kupce.
Je to poprvé, co si zahrajete Shakespeara?
Na profesionálním jevi‰ti ano. Jinak na
JAMU jsem absolvovala v roli Olívie ve Veãeru tfiíkrálovém ve Studiu Marta. Ale to bylo
samozfiejmû trochu nûco jiného. Proto jsem
teì ráda za tuto pfiíleÏitost, beru to jako velkou zku‰enost.
Jak se zatím perete s ver‰ovan˘m textem?
¤ekli jsme si, Ïe pÛjdeme hlavnû po smyslu
textu, aby byl pro diváka srozumiteln˘. Blankvers se totiÏ hodí na angliãtinu, ale v ãe‰tinû
to ne vÏdy funguje. UÏ kdyÏ jsem se text uãila,
musela jsem na to jít jinak neÏ obvykle. Je to
prostû jin˘ druh jevi‰tní mluvy. Ale moc mû

Se ZdeÀkem Junákem
a Bolkem Polívkou
v inscenaci
Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Beru to tak, Ïe uÏ jsem asi
dospûla do úrovnû, kde je
mnû dávána dÛvûra, Ïe
danou roli zvládnu. Ale u
nás v divadle se na pozici
hodnû obsazovan˘ch dost
stfiídáme. ZáleÏí na tom,
jak se to v sezónû sejde,
které tituly se nasadí, kdo
se zrovna víc hodí typovû.
TakÏe pfií‰tí sezónu bude
víc obsazovan˘ zase nûkdo
jin˘.
Teì jste ale tváfií Mûstského divadla Brno vy.
Pro pfií‰tí sezónu napfiíklad zdobíte i titulní stranu divadelního kalendáfie. Jak moc vám
v tom podle vás pomohla i nominace na Cenu
Alfréda Radoka?
Nedûláme divadlo pro ceny, ale pro diváky.
TakÏe kdyÏ za mnou nûkdo pfiijde a fiekne, Ïe
se mu pfiedstavení líbilo, tak je to pro mû
úplnû nejvíc. MoÏná to bude znít zvlá‰tnû, ale
tím, Ïe jsem za Alex nedostala Ïádnou cenu,
tak se mi vnitfinû ohromnû ulevilo. Jako bych
se osvobodila od tûch v‰ech oãekávání
a mohla si to teì hrát dál jen sama pro sebe
a pro lidi, ktefií se na to pfiijdou podívat. Svazovaly mû vlastnû uÏ pochvalné kritiky, které
vycházely hned po premiéfie. UÏ tam se to míhalo názory, Ïe tohle je v˘kon na Thálii, a podobnû. ¤íkala jsem si pak: A sakra, tak teì
uÏ nemÛÏu nic pokazit. Nepovede se mi jedna
otoãka a lidi si fieknou: Poãkat, poãkat, ale
my jsme ãetli, Ïe Janotová je v tom tak dobrá,
a pfiitom tohle. Teì si aspoÀ mÛÏu fiíct, Ïe uÏ
tou nominací jsem vlastnû obstála. Ale stejnû
musím dál makat a nepolevit.
Flashdance se nasazuje vÏdy v bloku repríz
s nûkolikamûsíãním odstupem. Jak se po tak
dlouhé pauze dostáváte do kondice?
No, to je právû dost bolestn˘ proces. (smích)
Mûla bych si pfied tím tfieba zajít do posilovny
nebo jít zabûhat, ale to vût‰inou ani dost
dobfie nejde. Je to tûÏké, kdyÏ pfies den zkou‰ím tfieba SoÀu ve Str˘ãku VáÀovi, kde se více
ménû plouÏím po jevi‰ti, a veãer mû potom
ãeká Flashdance. Zjistila jsem, Ïe tento muzikál je fyzicky tak tûÏk˘ kus, Ïe by bylo nej-

S Jifiím Machem
v inscenaci
Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Jak se vám partnefií s Bolkem Polívkou?
BohuÏel spolu partnefiíme jen v jedné scénû,
právû u soudu. A jsem to nakonec já, kdo se
postará o to, Ïe skonãí ‰patnû. Bolek Polívka
je velká osobnost, má charisma a osobní
kouzlo. Je pro mû obrovská zku‰enost, Ïe ho
mÛÏu pozorovat pfii herecké práci. Navíc je
s ním na zku‰ebnû sranda. VÏdy je osvûÏující,
kdyÏ mezi nás pfiijde nûkdo zvenãí a pfiinese
jinou energii.
V této sezónû se vám dafií úspû‰nû stfiídat ãinohru s muzikálem. Vítáte to?
Jsem za to moc ráda. Na herectví mám ráda
to, Ïe si mÛÏu vyzkou‰et tolik rÛznorod˘ch
charakterÛ. Baví mû b˘t pokaÏdé jiná. Po
muzikálu Flashdance jsem si tro‰ku odpoãinula ve Dvojité rezervaci, kde hraji takovou
lehkou holku. Mám tam dohromady asi jen
deset replik, a je‰tû k tomu ve sloven‰tinû.
A potom pfii‰la dal‰í, zase úplnû jiná Ïena –
SoÀa ve Str˘ãkovi VáÀovi.
Vyhovuje vám, kdyÏ jste takhle vytíÏená,
nebo byste radûji pfiivítala odpoãinek?
NemÛÏu si stûÏovat, Ïe mám teì jednu roli za
druhou. S kaÏdou na sobû totiÏ pracuji, i kdyÏ
je to samozfiejmû nároãné. Ale jinak my herci
jsme zvlá‰tní: nadáváme, kdyÏ máme hodnû
práce, a nadáváme, i kdyÏ jí máme málo.
JenÏe já bych uÏ tak po t˘dnu volna mûla potfiebu zase nûco zkou‰et. Zatím mi to nároãné
tempo vlastnû vyhovuje.
Nese to s sebou pochopitelnû ale i vût‰í zodpovûdnost. Nesvazuje vás to?
24
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padesát bfii‰ákÛ dennû. (smích) A jinak by se
dalo fiíct, Ïe je za tím moje celoÏivotní pfiíprava, a to aniÏ bych kdy tu‰ila, Ïe nûkdy
budu Alex hrát. Odmaliãka, asi od sv˘ch pûti
let, tanãím. A kdyÏ mnû bylo ‰estnáct, tak mû
na nûjakou dobu hodnû chytlo taebo, coÏ je
aerobik s prvky kick-boxu. V té dobû jsem
kaÏd˘ den tanãila, cviãila taebo a je‰tû jsem
si veãer u televize dûlala ty bfii‰áky. Tím v‰ím
jsem si vytvofiila základ, ze kterého ãerpám
doteì.
Na závûr sezóny se objevíte je‰tû v muzikálu
Don Juan. Stejnû jako ve Flashdance navíc
znovu v alternaci s Ivanou VaÀkovou…
Smûjeme se s Ivankou, Ïe se budeme alternovat asi uÏ navÏdy. Typovû jsme si dost podobné, tak se to asi nabízí. Pfiedtím to bylo
Chicago, Zorro, Flashdance a teì Don Juan.
Ivanku obdivuji, je to dfiíã, pro kaÏdou roli
dûlá maximum. Pfiitom stíhá b˘t i skvûlou
mámou. Máme spolu jednu ‰atnu, rozumíme
si i mimo divadlo. Tak se uÏ na tu spolupráci
moc tû‰ím.

lep‰í, kdybychom ho hráli pÛl roku kaÏd˘
den. Tak jako je to zvykem tfieba v Lond˘nû
nebo na Broadwayi. Ale zase by pro mû bylo
nepfiedstavitelné, Ïe bych hrála dennû to
samé a ochudila se o tu rÛznorodost, kdy
mÛÏu tituly stfiídat.
Jak jste pracovala na fyziãce pfied premiérou?
To bylo loni v létû, kdy jsem mûla problémy
s kolenem. Spojila jsem se kvÛli tomu s jednou trenérkou-fyzioterapeutkou, která mi
pomohla nohu posílit. Pfii‰lo mi také vhod, Ïe
v‰echny choreografie jsme nazkou‰ely je‰tû
pfied létem. O prázdninách jsem si je obãas
zopakovala a od záfií jsme uÏ jeli dennû.
TakÏe jsem byla v jednom zápfiahu a kondici
dostala pfiirozenû do tûla.
Nejde si nev‰imnout, jak pfii Flashdance
v‰ichni obdivují va‰i perfektnû vytvarovanou
postavu, hlavnû vyr˘sované bfii‰ní svaly – pánové obdivnû, Ïeny lehce závistivû. Je tohle
také v˘sledek va‰í dfiiny?
Je pravda, Ïe ãasto sly‰ím: Ty asi hodnû posiluje‰, viì? (smích) Chodím sice stále cviãit se
svojí osobní trenérkou, ale jsou to jen cviky,
ve kter˘ch vyuÏívám vlastní váhu tûla. Îádné
speciální posilování svalÛ, rozhodnû nedûlám

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil
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jako sleãny Kubelikové ta melodie znûla
novû a moc hezky. Tuto hereãku jsme vidûli
jako Cosette v Bídnících nebo jako Nany
v Mozartovi, ale hlavnû jako Markétu Lazarovou. V poslední inscenaci Sliby chyby poprvé zazáfiila nejenom jako ãasto obsazované
„dûvãátko“. Zde je to zralá hereãka, v˘bornû
zpívající, která umí naslouchat partnerÛm,
jednodu‰e dokáÏe svou postavu naplno rozehrát. Hlavním spoluhráãem jí byl Luká‰ Janota jako Chuck Baxter. Známe ho po pûti
letech v souboru z Pokrevních bratrÛ, ze
Cida, také jako Mozarta nebo dokonce Zvífie
z Krásky a zvífiete. A z mnoha men‰ích rolí
(Ïe nejsou malé role? Ale jsou…). Mám v‰ak
dojem, Ïe právû postava Baxtera je jeho klíãovou. MoÏná je to i fyziognomií. Mladík se
dívá do hledi‰tû tak upfiímnû, aÏ je nám ho
líto. DrÏíme mu palce, aby mu ten hnusn˘ ‰éf
Sheldrake (Igor Ondfiíãek) neublíÏil. A kdyÏ
uÏ jsme u toho ‰éfa poji‰Èovny, fiíká se, Ïe negativní role se hrají lépe neÏ ty pozitivní.
Ondfiíãek je takov˘m „negáãem,“ aÏ mrazí.
Není divu, dvacet let na jevi‰ti zanechá na
umûlci kvalitativní rozmûr. Dal‰í pánové – zájemci o klíã od mládeneckého bytu – jsou figury, vhodnû doplÀující komiãno pfiíbûhu.
Sliby chyby jsou dal‰ím úspû‰n˘m repertoárov˘m kusem, kter˘ se bezpochyby bude
divákÛm líbit.
Peter Stoliãn˘,
www.musical-opereta.cz, 18. 3. 2014

naPsali o nÁs
SLIBY CHYBY V BRNù – KOMEDIE,
KTERÁ POTù·Í I DOJME
Dne‰ní inscenace v Mûstském divadle se
drÏí originálu z 60. let. Pravdûpodobnû jde
o jedno z mála nastudování v âR (tûch premiér bylo opravdu hodnû), kde se nepouÏívá
half playback (naÏivo se hrálo a zpívalo rovnûÏ v Plzni, pozn. red.), kde se nevynechávají
nûkteré písnû pro jejich nároãnost. Îiv˘ orchestr, Ïiv˘ sbor, Ïivé zpívání. Soubor je pro
takovou interpretaci v‰estrannû profesionálnû pfiipraven.

Konfrontace snu a reality vytváfií krásnû komické situace, které Luká‰ Janota beze
zbytku vyuÏívá. Simon totiÏ svému Baxterovi
pfiipsal monology, které by se ve filmu jen
tûÏce realizovaly. VyuÏil pfiekonání bariér jevi‰tû – hledi‰tû, a tak Luká‰ Janota mile
a stydlivû, hlavnû v‰ak upfiímnû oslovuje diváky. Jako bychom my v‰ichni byli psychoterapeuti – ktefií jsou v Americe tak v módû –
a tím, Ïe necháme pacienta „vykecat se,“ mu
vlastnû pomáháme. Jak známo, kdo nemá
v USA psychologa, asi není normální…
Autor tak vyuÏil naplno toho, co film nemá
a nikdy mít nemÛÏe – moÏnosti pfiímého dialogu s publikem. Projev Luká‰e Janoty je
mil˘, obãas komick˘ a hlavnû dojímav˘.
Nejsem si jist˘, zda v pÛvodním hudebním
nastudování byly i dva hity, které v inscenaci
zaznûly. V novém pfiekladu tak zní napfiíklad
píseÀ I Say A Little Prayer, kterou proslavila
Helena Vondráãková pod názvem Proã mû
nikdo nemá rád. V podání Marty Matûjové

STR¯âEK VÁ≈A – RECENZE
âESKÉHO ROZHLASU VLTAVA
Po úspû‰né inscenaci Tfií sester nastudoval reÏisér a fieditel Mûstského divadla v Brnû
Stanislav Mo‰a dal‰í hru z pera Antona Pavloviãe âechova Str˘ãek VáÀa.
ReÏisér Stanislav Mo‰a dal první polovinû inscenace poklidné tempo lyrické dramatiky.
Reflexivní náladu dotváfií snivá hudba
Zdenka Merty, krémovû ladûné kost˘my Andrey Kuãerové a pfiedev‰ím rustikální scéna
Emila Koneãného, jíÏ dominuje prÛhledn˘
dfievûn˘ interiér s lesem v pozadí. To v‰e je
hezké, stylovû ãisté a efektní.
Herce si reÏisér Stanislav Mo‰a umí vybrat
dobfie, ostatnû hned nûkolik aktérÛ se objevilo i v jeho pÛsobivé inscenaci Tfií sester.
Platí to zvlá‰tû o Svetlanû Slovákové, která
po Irinû vytváfií dal‰í mnohotvárnou ãechovovskou postavu. Profesorova dcera SoÀa je
v jejím podání peãlivû vystavûná figura: na
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jedné stranû bezhlavû zamilovaná Ïena, která
touÏí po opravdové lásce, na stranû druhé oddaná a u‰lápnutá hospodynû, která se obûtuje
ve prospûch celku. Str˘ãek VáÀa, jehoÏ hraje Viktor Skála, je figurka spí‰e komická.
Jeho vzdor vÛãi parazitujícímu profesorovi
ZdeÀka Junáka konãí fra‰kou a stejnû tak
snaha zalíbit se znudûné Jelenû Ivany VaÀkové, jíÏ nadbíhá s kyticí v ruce. Zajímavû je
vyloÏena postava doktora Astrova, jemuÏ
Petr ·tûpán vtiskl vedle v˘fieãnosti a v‰estranného talentu také skliãující vûdomí vlastních
hranic a omezení.
Nové nastudování Str˘ãka Váni v Mûstském
divadle Brno se moÏná aÏ pfiekvapivû drÏí inscenaãních tradic a hloubavé atmosféry. âechovovské motivy individuálního trápení
a marného hledání smyslu Ïivota jsou v‰ak
nepochybnû stále aktuální a díky nûkolika
nev‰edním hereck˘m v˘konÛm nezÛstávají
jen u melancholick˘ch tónÛ, ale ukazují se
pfied souãasn˘m publikem také v podobû vybízející k ironickému pousmání.
David Kroãa, âRo 3 – Vltava,
vysíláno v pofiadu Mozaika 13. 2. 2014

a pozérsky sobeckému, nimbus vûdátora ztrácejícímu manÏelovi (Zdenûk Junák), obdivovanému uÏ jen starou vdovou Vojnickou
(Miroslava Koláfiová). V charakteristice nepohledné, odevzdanû obûtavé Soni svÛj
atraktivní zevnûj‰ek kamuflují alternantky
Lenka Janíková a Svetlana Janotová. PfiíÏivnického zchudlého statkáfie Tûlegina ztûlesnil
Jan Mazák, postavu starostlivé ChÛvy od tfií
sester Prozorovov˘ch si zopakovala Eva Jelínková.
Veãeru nechybûjí ani tóny poetické ãi
úsmûvné, celkov˘ dojem v‰ak ústí do melancholicky nahofiklé demonstrace mimobûÏnosti lidsk˘ch osudÛ, splétajících neviditelnou
síÈ vykofienûnosti, znicotnûní a zmaru. I v hranicích jisté akademiãnosti sk˘tá umûlecky solidní a vÛãi obecenstvu vstfiícn˘ Str˘ãek VáÀa
na Lidické vnímavému divákovi nejeden
podnût k zamy‰lení nad kvalitou a smysluplností vlastního bytí.
Vít Závodsk˘, KAM v Brnû 4/2014
FRANKENSTEIN K¤ÍSÍ SWINGEM
Importem dal‰ího broadwayského muzikálu
Mlad˘ Frankenstein se mÛÏe pochlubit Mûstské divadlo Brno. Dûj vychází ze stejnojmenného filmu Mela Brookse z roku 1974, a tedy
ze známé parodie na klasickou hororovou
produkci. Mlad˘ Frankenstein je ve své odlehãené ‰vandû zatracenû váÏná práce. Objevitel titulu, reÏisér, pfiekladatel a herec jedné
z men‰ích rolí Petr Gazdík si toho byl ve

NEOPùTOVANÉ CITY,
NENAPLNùNÉ SNY
Málo obmûÀovaná obytná místnost s podlahou, stropem a rovnûÏ dfievûn˘m nábytkem,
doplnûn˘m pfiíznaãn˘mi rekvizitami (samovar, okurky, vodka), zÛstává v dusném létû
i na podzim otevfiena do prostoru se symbolicky kácen˘m lesem v pozadí (dûji‰tûm prochází jiÏ z plakátu znám˘ statn˘ dfievorubec
Jaroslava Zádûry); postupnû ji coby znak tísnivého prostfiedí a postupujících svírav˘ch
depresí postav doplÀují boãní prkna, vûdomû
hluãnû pfiibíjená i na úkor sly‰itelnosti a srozumitelnosti mluveného slova. Také jednotné
krémové ladûní mají dobovû odpovídající
kost˘my.
Ve spolehlivém typovém obsazení dostává
kaÏd˘ z aktérÛ ‰anci pro vyjádfiení vnitfiních
pocitÛ, zmarnûn˘ch tuÏeb, deziluzí, nenaplnûn˘ch pfiedstav a plan˘ch nadûjí, proÏívan˘ch pod tlakem nezadrÏitelnû upl˘vajícího
ãasu. Viktor Skála je v titulní postavû tragikomicky zamilovan˘ – podobnû jako ekologicky zanícen˘, av‰ak lékafisk˘m povoláním
i chandrou usm˘kávan˘, vnitfinû vyhofiel˘
skeptik a sok Astrov neménû muÏného fe‰áckého Petra ·tûpána – do ‰tíhlé pÛvabné Jeleny (Ivana VaÀková), vûrné nedÛtklivému

v‰ech jmenovan˘ch úlohách vûdom. Slangov˘ dobov˘ v˘raz popisující moderní (dnes
bychom fiekli vystajlované) oblékání, tedy
Puttin’ On The Ritz, pfieloÏil jednoduch˘m
a úãinn˘m Do gala se dej!. Jindy nechal Gazdík slova písní nenásilnû prorÛst ãesk˘mi reáliemi tfieba o BaÈovi, a na jednom místû si
dokonce dûlá ‰pr˘my z pfiíjmení kolegy
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dekoltované kost˘mování, ale zejména peãlivé komické provedení Ingy. Viktória Matu‰ovová z typu naivní sexy blond˘ny vykouzlila krásku s projevem hereãek z prvorepublikov˘ch zamilovan˘ch filmÛ pro pamûtníky.
Mlad˘ Frankenstein v Brnû nejde cestou prvoplánového zesmû‰Àování Ïánru pomocí diváck˘ch podpásovek – tedy slovních ãi
vizuálních úderÛ do míst pod pás, i kdyÏ
i o tûchto partiích se tady hovofií a hraje.
V Gazdíkovû podání pfiedstavuje vcelku
zruãnou smûs komediálního hororu a umûfiené parodie, a tedy vkusnou tfiíhodinovou
zábavu. Pfied diváka sune reÏie naoko váÏnû
melodramatick˘ pfiíbûh o sociálních, mozkov˘ch a srdeãních problémech nestvÛry, které
mlad˘ Frankenstein pfii závûreãné transformaci vûnuje rozum a ona jemu aÏ stra‰idelnou potenci.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 3. 2. 2014

i vlastního jména, a to ve velmi odváÏné fiadû
(Jak Ginger a Freddie a Voskovec a Werich /
Jak Nûmec a Gazdík…).
Transylvánie vedle Bavorska
Lehkost libreta je tady pfiedznamenáním
uvolnûné zábavy, která ov‰em nerezignuje
ani na prvky melodramatického hororu. Co
na tom, Ïe z pohledu AmeriãanÛ je rumunská
Transylvánie hned vedle Bavorska, odkud
pochází vyvinutá sexy blond˘na a Frankensteinova asistentka Inga.
A tak nepfiekvapí, Ïe v hudební v˘bavû se doãkáte nejen bezvadnû swingující a jazzující
hudby, ale také názvukÛ cikánského ãardá‰e,
tyrolského jódlování a pfieÈápnut˘ch valãíãkÛ
ãi parodií lidov˘ch tancÛ a nejrÛznûj‰ích populárÛ.
Gazdík si zvolil t˘m, kter˘ mu jeho cestu za
nenucenou parodií skvûle pfiipravil. Scéna
Davida Bensona, anglického v˘tvarníka,
kter˘ se prosazuje v tuzemsku, na vás d˘chne
sniv˘m, gotizujícím, stra‰ideln˘m stylem
filmÛ Tima Burtona. Tuto legraãní pfiízraãnost povy‰ují kost˘my Veroniky Hindle.
V humorné pfieplácanosti a bez náznaku vulgarity tady rumunské venkovanky povykují
s nelogick˘mi krinolínkami a na ko‰ilkách
mají na‰ity velké bradavky. Ostatnû dvojsmyslnost a tûlesnost jsou tady ãasto dramatick˘m motorem: mlad˘ vûdec podlehne své
Inze, jeho nûkdej‰í odtaÏitá snoubenka zase
jist˘m rozmûrnostem vzkfií‰eného Netvora.
Vedle zdafiilé scény a kost˘mÛ se také Ïivé, aÏ
Ïivelné hudební nastudování ‰estnáctiãlenného orchestru (dirigenti Dan Kalousek
a Ema Mike‰ková) podílí na pfiíjemném v˘sledku. Nápaditá a hlavnû precizovaná je
choreografie Lucie Holánkové, která umí
rozpohybovat jednotlivce i cel˘ soubor. Tady
nelze zapomenout na zavedenou perfekci
sboru i sólistÛ, ktefií dokazují, Ïe muzikál se
musí skuteãnû umût zazpívat i odtanãit, ale
jemnou hereckou nadsázkou i skvûle zahrát.
Stepující Milan Nûmec v roli mladého Frankensteina je uÏ zku‰en˘ komediální herec,
kter˘ netlaãí na pilu, a pfiece doluje z figury
humor. Jana Musilová jako bláznivá Madam
Bletcher strhne publikum k potlesku pfii
songu On byl mÛj boyfriend nejen pûveckou
bravurou, ale i vtipnû temn˘m pojetím své
role.
V˘teãn˘ je Jifií Mach v nároãné pohybové stylizaci pitvorného skfieta Igora, která mu vydrÏela aÏ na dûkovaãku. A nejen pány strhne

MLAD¯ FRANKENSTEIN:
VELK¯ KUS BROADWAYE V BRNù
Pouh˘ch 7 let po svûtové premiéfie dorazil
tento v˘born˘ komediální muzikál do jihomoravské metropole. Petr Gazdík si pfii sv˘ch
sluÏebních cestách do muzikálov˘ch mekk,

New Yorku a Lond˘na, vÏdy vybere spoustu
nov˘ch titulÛ, které by mohly oÏivit jiÏ tak velice pestrou paletu titulÛ Mûstského divadla
Brno. KdyÏ vidûl v roce 2007 krátce po premiéfie muzikál Mlad˘ Frankenstein, bylo mu
jasné, Ïe by tento titul jednou rád uvedl na
své domovské scénû. To se mu podafiilo zrealizovat v polovinû ledna leto‰ního roku.
Paroduju, paroduje‰, parodujeme…!
Pfiíbûh vychází z hororov˘ch pfiíbûhÛ o ‰íleném doktorovi Viktoru Frankensteinovi,
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kter˘ na svém zámku oÏiví mrtvolu. Nyní se
ocitáme v dobû, kdy tento „vûdec“ zemfiel
a jeho zámek v Transylvánii má zdûdit jeho
vnuk Frederick. Ten v‰ak trvá na tom, Ïe není
Frankestein [Frankn‰tajn], ale Frankenstein
[Franknst˘n]. On sám se zab˘vá lidsk˘m
mozkem, je zku‰en˘m chirurgem a vyuãuje
v New Yorku na univerzitû. I kdyÏ se mu zpoãátku odjet nechce, i pfies to si nakonec sbalí
kufry, rozlouãí se se snoubenkou Elizabeth
a vyráÏí na Transylvánskou vysoãinu, na svÛj
zámek. Seznamuje se se sv˘m hrbat˘m sluhou Igorem [Ájgor], jódlující Ingou i tajemnou Madam Bletcher. A právû Frederick je
tím, kter˘ naváÏe na rodinnou tradici a stvofií
dal‰í monstrum.
Preciznost od prvního okamÏiku
Inscenace je od prvního tónu pfiedehry jedním slovem skvûlá. Role jsou nároãné pfiedev‰ím herecky. I pfies to, Ïe se jedná
o horrorovou parodii, pro pfiesvûdãivé herectví se musí hrát naprosto váÏnû. To se celému
ansámblu podafiilo na v˘bornou.
OslÀující herecké v˘kony!
Milan Nûmec v roli Fredericka Frankensteina
diváky pfiesvûdãil, Ïe je nejen v˘born˘ herec,
ale i v˘born˘ zpûvák a taneãník. PÛsobí velmi
svûÏe a mezi ostatními muzikálov˘mi herci se
rozhodnû neztratí. Jakub Zedníãek, pro kterého je to první velká muzikálová zku‰enost,
obstál na v˘bornou. Po dlouhé dobû se diváci
mohou tû‰it na velkou pfiíleÏitost pro Jifiího
Macha. Jeho Igor je nenucenû vtipn˘, bezprostfiední a pûvecky v˘born˘. Velmi vyrovnanou
alternací je mu Luká‰ Vlãek. Trojlístek muÏsk˘ch hrdinÛ z hradu doplÀuje Miroslav Urbánek v roli monstra, které Frederick stvofií.
Díky práci maskérek pÛsobí velice vûrohodnû, aÏ stra‰idelnû. Hereck˘ v˘kon je na
nemalém prostoru velmi v˘razn˘. Ozdobou
premiéry byly ov‰em Ïeny. Rolí Frederickovy
snoubenky Elizabeth Benningové se na prkna
MdB vrací Petra Jungmanová. Role teatrální
Elizabeth jí sedla jako ulitá. Pûvecky i herecky
naprosto záfiila. Zastínit se ov‰em nenechala
Viktória Matu‰ovová, která ztvárÀuje transylvánskou krásku Ingu. V blonìaté paruce by ji
málokdo poznal. Po v‰ech stránkách podala
komplexní a obdivuhodn˘ v˘kon. Jedním z
vrcholÛ veãera bylo její jódlování v písni Válet
se chtûj. Alternace Sára Milfajtová se na Hudební scénû neztratila. MoÏná si na ni nûkdo
vzpomene ve spojitosti s ãeskoslovenskou Superstar. Tahle doba je ale dávno pryã. Sára

skvûle hraje, zpívá i tancuje. Ani nároãné jódlování jí nepÛsobí nejmen‰í potíÏe. Po
dlouhé dobû se o slovo na Hudební scénû
hlásí Jana Musilová. Její Madam Bletcher je
správnû tajemná a vkusnû vystavûná figura.
Musilová ukázala, Ïe je‰tû nepatfií do starého
Ïeleza a snad se na ni budeme moci v blízké
dobû v nûjakém muzikálovém kousku opût
tû‰it. Skvûle obstála také Monika Svûtnicová.
Z dal‰ích rolí nesmím zapomenout na Martina Havelku, kter˘ se pfiedstavil ve dvojroli
Viktora von Frankensteina a ryze komické
postavû Poustevníka. I pfies to, Ïe uÏ není nejmlad‰í, pfiekypuje mladick˘m elánem, kter˘
umí prodat aÏ do zadních fiad. V‰echny postavy v˘bornû doplÀují Hans von Kemp v podání Tomá‰e Saghera a Karla Mi‰urce
a obecní blázen Ziggy Radka Novotného
a Jana BroÏka.
Scéna, kost˘my i choreografie pozvedají
pﬁedstavení k dokonalosti
Scéna Davida Bensona dovoluje rychle mûnit
prostfiedí a skvûle vykresluje jak kulisy New
Yorku, tak zejména hradu v Transylvánii
a doktorovy laboratofie. Scénu, jako tradiãnû,
doplÀují projekce Petra Hlou‰ka, které jsou
v nûkolika ãástech inscenace dokonce 3D. Veronika Hindle se pfii tvorbû kost˘mÛ nechala
inspirovat lidov˘mi kroji, které vkusnû upravila pro potfieby divadla. Od krojÛ je to jen
krÛãek k lidov˘m tancÛm. Z tûch vychází choreografka Lucie Holánková. Její taneãní ãísla

Pokraãování na str. 31
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Režie PETR GAZDÍK

Premiéra P. gaZdíka v ostravě
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naprosto skvûle doplÀují pfiedstavení a dodávají mu punc povedené broadwayské show.
A s broadwayskou show se opravdu setkáváme. Inscenace je promy‰lená do nejmen‰ích
detailÛ (napfiíklad rÏání koní pfii vyslovení
jména Bletcher. Následné uklidÀování Igorem
je vÏdy jiné, na premiéfie to bylo Hou Jekyll,
Hou Hyde. Na dal‰ích reprízách se konû jmenovali ·emík a Îelezník ãi Mary a Poppins).
V˘bornû dopadl také pfieklad Petra Gazdíka
a Karla ·karky, kter˘ je doplnûn o lokální
vtipy. Pfii vyjmenovávání slavn˘ch dvojic se tak
kromû coly s bakardi, Igora, Frederika a dal‰ích, setkáme také s Voskovcem a Werichem
ãi Nûmcem a Gazdíkem. Pro zajímavost: Frederick nav‰tûvoval sbor Bambini di Praga,
kdyÏ jeho otec jezdíval na montáÏe do âeskoslovenska. Brilantnû zreÏírovaná ãísla jako Jen
Ïádn˘ dotek, On byl mÛj boyfriend, Válet se
chtûj nebo Do gala se hoì, dodávají inscenaci
chuÈ originální broadwayské revue.
Kolik triumfÛ MdB letos je‰tû vytáhne?
Brno vytáhlo z kapsy dal‰í triumf. Gazdík se
jako reÏisér stále více osvûdãuje. Jeho inscenaci drÏí, kromû geniálního libreta a nádherné
hudby, zejména kvalitní v˘kony v ãele s Milanem Nûmcem, Viktórií Matu‰ovovou, Petrou
Jungmanovou, Jifiím Machem, Miroslavem
Urbánkem a Janou Musilovou. Oporou jim je
také silná company. V Brnû mají zkrátka show,
za kterou by se nemuselo stydût Ïádné broadwayské divadlo. „Pevnû oufám“, Ïe se budete
bavit!
Michal Prax, www.studentpoint.cz, 31. 1. 2014

Právo na cizí postel
Pokud se spokojíte s konstatováním, Ïe Ray
Cooney, a zdatnû v jeho stopách kráãí i jeho
syn Michael, nûkdy sám, jindy s Hiltonem
nebo Chapmanem, pfiedstavuje ve fra‰ce dvacátého století absolutní ‰piãku, potom vás
v takovém mínûní Dvojitá rezervace jen
utvrdí.
Znamenitû se pobavíte, uvolníte, pokocháte
se milostn˘mi trapasy nikoli vlastními – jak
jinak, v ãistokrevné fra‰ce. Proto neváhejte
ani vtefiinu. Dvojitá rezervace je postelová
fra‰ka na tfietí, jak trefnû napsal ve studii provázející inscenaci Jifií Závi‰. NeboÈ hned tfii
eroticky ne moc spokojené dvojice se v ní domáhají práva na cizoloÏení.
Nezávisle na sobû mají dostaveníãka s nov˘mi objevy v témÏe bytû smluvená prostfiednictvím jeho majitelÛ, ktefií svou ochotou
nov˘m láskám pfiát Ïenou naÏhavené milence
do katastrofy. A je‰tû na úkor doufající dvojice tfietí. K tomu v‰emu se do nefiestného
domu, ve kter˘ se mûní byt seriózního nakladatele, pochopitelnû také zavleãeného do
zbûsil˘ch milostn˘ch hrátek, nachom˘tne
je‰tû trochu prudérní a maliãko vilná autorka
knih pro dûti. Jen potvrzuje mistrovství vymy‰len˘ch situací postaven˘ch na tom, Ïe
divák ví, co hrdinové kamuflují…
Láska si nevybírá
Tempo a pfiesné naãasování kaÏdého v˘stupu,
vãetnû jeho mistrovského pointování, to zvládají ve jmenovan˘ch divadlech znamenitû.
Mistrovsky. Pfiesto je jeden v˘kon suverénní,
‰piãkov˘: Svetlana Janotová v roli milenky
nakladatelova obchodního partnera (Petr
·tûpán). I ve fra‰ce Janotová potvrdila, Ïe její
nominace na Cenu Alfréda Radoka za hereck˘ v˘kon roku 2013 v muzikálu Flashdance je trefou do ãerného.
Ostatní na jevi‰ti jsou „jen“ skvûlí. Nejvíc
Markéta Sedláãková (nakladatelova Ïena),
Viktor Skála (nakladatel) a Hana Kováfiíková (manÏelka podnikatelova záletného obchodního partnera). V té roli sama zalétá ke
koktavému Pangbourneovi, hraje ho Rastislav Gajdo‰.
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 8. 2. 2014

BEZ NEVùRY SV¯CH MUÎÒ ÎENY
NEMOHOU ÎÍT
Jenom ãtyﬁi divadla v âesku zahrají fra‰ku se
v‰ím v‰udy. Vedle Uherského Hradi‰tû, Pardubic a âeského Tû‰ína se to nejvíc ví o brnûnském Mûstském divadle.
Zatím naposledy to potvrdil reÏisér Stanislav
Slovák Dvojitou rezervací Raye Cooneyho
a Johna Chapmana.
Do Mo‰ovy brnûnské ﬁí‰e uvedl rodem Slovák Stano Slovák krále moderní anglické
fra‰ky
Ono „se v‰ím v‰udy“ je zapeklité. Není místo
na zevrubnou charakteristiku Ïánru. Jenom
pfiipomenu, jak˘ propastn˘ rozdíl je mezi
Feydeauov˘m dokonal˘m Broukem v hlavû
v Brnû (Gustav Skála) a línou napodobeninou téÏe geniální fra‰ky tfieba na praÏsk˘ch
Vinohradech.

CO V·E SKR¯VÁ SPIS
O PODIVNÉM P¤ÍPADU SE PSEM?
Do Mûstského divadla Brno byl pfiizván Mikolá‰ Tyc, mlad˘ reÏisér, kter˘ spolupracoval
napfiíklad s Buranteatrem nebo Jihoãesk˘m
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divadlem. Nyní se mu dostal do rukou
nesmírnû nároãn˘ kus, kter˘ je nutné interpretovat s nadhledem, av‰ak bez ironie
a zbyteãného humoru. Na scénû Karla âapka
se setkáváme s ryze geometrickou vizí. Pfiíbûh vkusnû dokreslují projekce Petra Hlou‰ka.
Dechberoucí v˘kony
Herecké v˘kony jsou, jak je tomu v Brnû zvykem, velice dobré. Pokud bych mûl nûjak
hloubûji jednotlivé v˘kony analyzovat, musel
bych konstatovat, Ïe v‰ichni se dostali aÏ na
dfieÀ sv˘m rolím. Christopher Vojty Blahuty
je citlivû zahran˘, pfiitom velmi vûrohodn˘
a uvûfiiteln˘. TûÏko fiíct, kolik ãasu strávil
Vojtûch Blahuta mezi lidmi s Aspergerov˘m
syndromem, ale nezb˘vá neÏ pfied jeho v˘konem smeknout! ChristopherÛv otec v osobité
interpretaci Igora Ondfiíãka je postava komplikovaná, s nejasn˘m charakterem. Na jednu
stranu milující otec, na stranu druhou…. (dozvíte se v divadle). Christopherova matka
Judy v podání Aleny Antalové je Ïivotem
tûÏce zkou‰ená Ïena. Díky bohat˘m matefisk˘m zku‰enostem se Antalová dovede dokonale vcítit do role a její slzy, smích
a ve‰keré emoce pÛsobí opravdovû. Siobhan,
Christopherovu uãitelku, ztvárÀuje Hana Ho-

Podívaná, která nutí k zamy‰lení
Co fiíci závûrem? Sám Mark Haddon mûl
strach, aby se z jeho knihy nestala k˘ãovitá
podívaná pro kaÏdého. I já jsem mûl pfii listování knihou strach, jak bude tohle citlivé
vyprávûní Christophera Boona vypadat na jevi‰ti. Díky citlivé interpretaci Mikolá‰e Tyce,
skvûlému v˘konu Vojtûcha Blahuty i v‰ech
dal‰ích se setkáváme s titulem, kter˘ vás
vtáhne. Díky jednoduchosti pfiíbûhu, scény
i kost˘mÛ budete vtaÏeni do dûje a pohlceni
vyprávûním o jedné vraÏdû, neuvûfiitelné
cestû do Lond˘na a pfiekvapivém rozuzlení.
Michal Prax, www.studentpoint, 11. 2. 2014
KROTT âEKÁ V ABSURDNÍ KOMEDII
NA SMRT.
TA ALE NEP¤ICHÁZÍ
Hra Martina Walsera je jedním z nejobtíÏnûj‰ích textÛ, které se na festivalu objevily
Walser napsal V‰emocného pana Krotta v 60.
letech a byl reakcí na smûfiování Západního
Nûmecka dvacet let po druhé svûtové válce.
Z tohoto hlediska se jedná o v˘bornou dramaturgickou volbu reÏisérky Hany Bure‰ové a jejího manÏela, dramaturga ·tûpána Otãená‰ka.
Hra se totiÏ ãasto trefuje do nálad a problémÛ
souãasné ãeské spoleãnosti, kterou dvacet pût
let po Sametové revoluci rovnûÏ potkalo vystfiízlivûní.
S ménû vyspûl˘m inscenaãním t˘mem by se
Walserova absurdní komedie pravdûpodobnû
promûnila v nudnou pfiehlídku frází, na‰tûstí reÏisérka Hana Bure‰ová má pro obtíÏnû inscenovatelné hry cit. Vede herce ke grotesknímu
pojetí a dostává z nich maximum. Skvûlí jsou
pfiedev‰ím Jan Mazák v úloze Fritze Krotta
a Michal Isteník, kter˘ ztvárnil ãí‰níka Ludvíka
Grübela. Jeho monolog, ve kterém pfiesvûdãuje
syna, aby se dal rovnûÏ na dráhu ãí‰níka, pfiesnû
vystihuje nûkteré typické rysy lidské povahy
(„hrbí se, aby skryl úsmûv“, „nemá vlastní
názor, proto ho nikdy nemusí mûnit“).
Hudební sloÏka je nenápadná, ale bezvadnû
dokreslující groteskní situace. Scénu Tomá‰
Rusín pfieplnil v‰emoÏn˘mi rekvizitami, ãímÏ se
snaÏí zakr˘t jistou statiãnost hry, která vypl˘vá
uÏ z její zápletky a z faktu, Ïe hlavními hrdiny
jsou stafií lidé, ktefií celou dobu tráví na lehátkách na proslunûné terase.
V‰emocn˘ pan Krott je chytrá komedie, kterou
navíc Hana Bure‰ová pov˘‰ila na skuteãn˘ divadelní záÏitek.
Luká‰ Dubsk˘,
Pardubick˘ deník, 31. 1. 2014

li‰ová. Po dlouhé dobû se objevuje na âinoherní scénû, a podobnû jako v pfiípadû Equa
(sezóna 2008/2009) po boku Vojty Blahuty.
Holi‰ová v roli Siobhan potvrzuje svoje herecké kvality a doufejme, Ïe se v nûjakém ãinoherním kusu opût brzy objeví. V nûkolika
men‰ích rolích se dále pfiedstaví Jana Musilová, Miroslava Koláfiová, Milan Nûmec,
Ale‰ Slanina, Zdenûk Bure‰ a také nová posila souboru, Eli‰ka Skálová.
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnější herečka sezóny

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

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

Nejpopulárnější herec sezóny

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
T. Hedley, R. Cary, R. Roth / FLASHDANCE
Martin Walser / VŠEMOCNÝ PAN KROTT
Mark Haddon, Simon Stephens / PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Ray Cooney, John Chapman / DVOJITÁ REZERVACE
Mel Brooks, Thomas Meehan / MLADÝ FRANKENSTEIN
Anton Pavlovič Čechov / STRÝČEK VÁŇA
B. Bacharach, N. Simon, H. David / SLIBY CHYBY

K¤ÍDLA 2013/2014

✄

CHODNÍK SLÁVY V BRNù
NA LIDICKÉ ULICI
ZÍSKAL DAL·Í OTISKY DLANÍ
Mûstské divadlo v Brnû má svÛj chodník s otisky rukou nejv˘znamnûj‰ích
umûlcÛ, ktefií se podíleli a podílí na mimofiádné kvalitû divadelních inscenací. ZaloÏen byl v roce 2000 a první otisky v nûm zanechaly na dlaÏdicích
muzikálové hereãky Alena Antalová, Petra Jungmanová a Markéta Sedláãková. K tûmto mlad˘m, hezk˘m a mimofiádnû talentovan˘m dívkám
pfiibyli divadelní bardi, jako Zdenûk Junák, Karel Jánsk˘, Jifií Tomek
a Zdena Herfortová. A to byl jenom zaãátek. KaÏd˘m rokem od té doby
pfiib˘vají na Chodníku slávy dal‰í jména. Pravda, ne uÏ v takovém mnoÏství – slavn˘ chodník byl jiÏ zaloÏen, ale stejnû se náv‰tûvníci divadla od
té doby pfii vstupu na âinoherní scénu na Lidické ulici mohou tû‰it
z otisku dlaní, jednou kfiehk˘ch, jindy muÏn˘ch, a pfiedstavovat si pfiitom
své oblíbené herce, zpûváky, ale i skladatele (tfieba Petr Ulrych, Zdenek
Merta), fotografy (Jef Kratochvil) nebo scénografy (Jaroslav Milfajt, Petr
Hlou‰ek). A samozfiejmû, nechybí tam ani dlaÀ reÏiséra a fieditele Stanislava Mo‰i.
V roce 2014 u pfiíleÏitosti Svûtového dne divadla (27. bfiezna) se setkalo
na krásném sluneãném happeningu mnoho pfiátel této scény s ãerstvû ocenûn˘mi tvÛrci. Nejdfiív byly odhaleny dlaÏdice, na jejichÏ otisky rukou jiÏ
bohuÏel nedosáhneme. Proto tam otiskli boty umûlcÛ. Byla to vzpomínka
na v˘borné umûlce, ktefií se urãitû na tu veselou slávu dívali z divadelního
nebíãka. Pfiibyla tak kachle Ladislava Lakomého, Jaroslava Dufka a dirigenta Igora Vavrdy. A potom uÏ pfii‰la fiada na ty Ïijící. Ivana VaÀková
a Svetlana Janotová jsou byÈ mladé, ale zku‰ené umûlkynû, které uÏ
v mnoha inscenacích MdB ukázaly, co dovedou. A je toho hodnû: hrají,
zpívají, tanãí s vysokou profesionalitou. A svou lehkostí projevu umnû
ukr˘vají dfiinu, která za tûmito v˘kony je.
Na chodník slávy se dostal také bard divadla, herec Jifií Du‰ek, ãerstv˘
devadesátník. Posledním, kdo otiskl svou ruku, byl Boleslav Polívka. Hrál
v MdB spolu s Jifiím Pechou slavné absurdní drama âekání na Godota.
To bylo v roce 2007. Teì se herec do tohoto divadla vrací v roli ·ajloka,
v Shakespearovû hfie Benátsk˘ kupec (premiéra 5. 4. 2014).
Nechtûl bych b˘t celebritou. Boleslav Polívka, docela normální a komunikativní ãlovûk s vytfiíben˘m pozorovacím talentem, kter˘ umí pfievést
do nejrÛznûj‰ích rolí na jevi‰tû, musel pfied vchodem do divadla absolvovat (asi bûÏnou) autogramiádu. Podpisy do památníãkÛ, na nejrÛznûj‰í
papírky, do se‰itÛ ‰kolaãek i na program divadla… Jeden by z toho ze‰ílel
a utekl by. Polívka ne. Trpûlivû s úsmûvem podepisuje, i kdyÏ ví, Ïe ho
ãas tlaãí. Po happeningu na chodníku pfied divadlem pokraãuje tiskovka
v divadle pro novináfie, ale Boleslav Polívka má i tento ãas limitován – za
hodinu otevírá v˘stavu v˘tvarn˘ch dûl ve foyer vlastního divadla.
A potom v‰echna sláva konãí a jde se zase zkou‰et. Je‰tû pár dní a blíÏí
se premiéra Benátského kupce. Romantická komedie i brutální pfiíbûh,
v‰e v jednom. Jak je to u alÏbûtinského autora ãasté. Máme se na co tû‰it.
Benátsk˘ kupec, v roli Îida ·ajloka – Boleslav Polívka. V Mûstském divadle v Brnû, na té vût‰í, tedy Hudební scénû. Stojí za to pfiijet se podívat.
Vûfime, Ïe to bude divadelní svátek.
Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz, 30. 3. 2014

William Shakespeare / BENÁTSKÝ KUPEC
V. Patejdl, I. Hubač, E. Krečmar, M. Hrdinka / DON JUAN!
K. Svoboda, Z. Podskalský, J. Štaidl, E. Krečmar / NOC NA KARLŠTEJNĚ
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...............................................

Adresa, (e-mail):

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

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2014

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

✄

Jméno:
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foto: jef Kratochvil
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27. BřeZna 2014
35

chodník slÁvy v Brně
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PřiPravUJeme

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

don JUan

Ïenû nepodlehne,
vodí za nos dokonce
i urozenou Félicianu, jejíÏ otec i bratr
se snaÏí Juanovi
pomstít. Jak tomu
ale ãasto b˘vá i Juan
nakonec podlehne
opravdové
lásce,
kdyÏ mu cesty zkfiíÏí
krásná Isabela. Pro
ni by se zmûnil, ale
právû ona mu není
souzena. Aãkoli ji
zachrání ze spárÛ
nebezpeãné inkvizice, nakonec DoÀa
Isabela umírá ne‰Èastnou náhodou
v bitce, která se semele kvÛli dfiívûj‰ím
Juanov˘m záletÛm.
Juan je znovu zlomen, zdrcen, ztracen, rozhodnut
opustit svût, uzavfiít se do klá‰tera. Tam ale potkává
dívku, která jakoby Isabele z oka vypadla, a tak
Juan znovu podléhá sv˘m pudÛm a nakonec umírá
rukou té, kterou snad nejvíce miloval.
Ve svûtové premiéfie uvedeme Dona Juana v reÏii
a úpravû Petra Gazdíka, kter˘ svûfiil titulní roli Du‰anu Vitázkovi. V Ïádném zpracování slavné historky nemÛÏe chybût vûrn˘ JuanÛv sluha, kter˘ do
pfiíbûhu pfiiná‰í potfiebné komické odlehãení a sarkastické tóny. Sganarela u nás hrají Tomá‰ Sagher
nebo Jakub Uliãník. V roli osudové Ïeny Isabely
a následnû i Elvíry se mÛÏete tû‰it na Svetlanu Janotovou nebo Ivanu VaÀkovu. Juanova otce hraje
Ladislav Koláﬁ nebo Miloslav âíÏek, ne‰Èastnou
Félicianu Viktória Matu‰ovová nebo Silvia Holeãková, jejího bratra Flavia Jiﬁí Mach nebo Luká‰
Vlãek a Claru, Flaviovu Ïenu, Alena Antalová
nebo Radka Coufalová. V dal‰ích rolích se mÛÏete
tû‰it na Martina Havelku nebo Viktora Skálu,
Ale‰e Slaninu nebo Roberta Urbana a Andreu
Bﬁezinou nebo Martu Matûjovou a mnohé dal‰í.
Ve scénû Petra Hlou‰ka a kost˘mech Eli‰ky Ondráãkové, s hudebním nastudováním Dana Kalouska a Jakuba Îídka probûhne premiéra na
Hudební scénû v sobotu 18. kvûtna.

Don Juan, Don Giovanni, Don ·ajn… SvÛdce,
proutník, záletník, holkafi, nevûrník, sukniãkáfi, volnomy‰lenkáfi, bufiiã, libertin, promiskuitní individuum… Mnoho jmen se najde pro jedinou fiktivní
literární a divadelní postavu, které vdechl vûãn˘
Ïivot kolem roku 1630 ‰panûlsk˘ spisovatel a knûz
Tirso de Molina. Od prvního vydání a uvedení divadelní hry Sevillsk˘ svÛdce a kamenn˘ host, kde
se poprvé Don Juan objevil, tato postava inspirovala znaãnou fiadu tvÛrcÛ. Mezi nejznámûj‰í patfií
Don Juan MoliérÛv, Pu‰kinÛv, BaudelairÛv ãi ByronÛv, nad v‰emi ãní nezapomenuteln˘ MozartÛv
Don Giovanni, ale také napfiíklad ·vankmajerÛv
Don ·ajn, ãi Don Juan Franti‰ka Gellnera. Nepopiratelnû tato postava inspiruje tvÛrce napfiíã staletími i zemûmi.
Není divu, Ïe toto téma oslovilo i autorsk˘ t˘m,
kter˘ má na svém kontû jiÏ jin˘ úspû‰n˘ muzikálov˘ titul. Jack Rozparovaã Va‰o Patejdla, Eduarda
Kreãmara a Martina Hrdinky mûl premiéru
v únoru roku 2007. Zaznamenal tehdy více neÏ 200
repríz a dodnes se úspû‰nû hraje v jihokorejském
Soulu. Stejná trojice je‰tû ve spolupráci s Ivanem
Hubaãem pí‰e pro na‰e divadlo nov˘ pÛvodní muzikál Don Juan. Také tento Don Juan je pln˘ milostn˘ch hrátek a poku‰ení. KdyÏ se hlavní hrdina
rozhodne koneãnû usadit a oÏenit, je pfiekvapen, Ïe
ho jeho vyvolená Petronila odmítne kvÛli mlad‰ímu Diegovi. Tehdy se Juan rozhodne, Ïe jiÏ Ïádné

Klára Latzková
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V divadelním klubu jsme uvítali vzácnou náv‰tûvu, na jednání do Brna pfiijeli autofii muzikálu
PapeÏka, kter˘ sklízí velké mezinárodní úspûchy.

Peter Scholz, Dennis Martin a Christoph Jilo
s fieditelem a reÏisérem Stanislavem Mo‰ou a jeho námûstkem ZdeÀkem Helbichem.

V klubu ostravského Divadla Jifiího Myrona se
se‰el Petr Gazdík s hereãkou Hanou Fialovou,
která alternuje Radku Coufalovou v titulní roli
muzikálu Evita.

Divadelní rodina ãeká dal‰í pfiírÛstek. Z rostoucího bfií‰ka Anetky Majerové má radost i Du‰an
Vitázek, kterému se v prosinci loÀského roku narodila dcerka Barborka.

MdB HoStovalo S inScenací JeSUS cHriSt SUPerStar na Maltě
11. – 13. dubna 2014

S hercem Arminem Shimermanem, znám˘m z televizního seriálu Star Trek, v nûmÏ hrál Quarka,
se setkal jeho dabér – Zdenûk Bure‰.

foto: Vûra Kadlecová

Na jevi‰ti Národního divadla zastupovali na‰e
divadlo Zdena Herfortová a Zdenûk Junák, ktefií pfiedali Cenu Thálie Ondfieji Vinklátovi
v oboru Balet-pantomima.

Nad dokumenty o historii vily Tugendhat.

Petr Gazdík s fieditelem praÏského Národního
divadla Janem Burianem.

Monika Absolonová s Petrem Gazdíkem na
slavnostním veãírku po pfiedání Cen Thálie na
Îofínû.

Slavnostní veãefie pfied premiérou dramatu Benátsk˘ kupec.

Je‰tû jednou Petr Gazdík – tentokrát s Monikou
Absolonovou a Katrinou Zittkovou na slavnostním veãeru pfiedávání Cen Thálie.

Zdena Herfortová v maskérnû Národního divadla.

Nûktefií ãlenové souboru se zúãastnili zájezdu na
Maltu, kde na‰e divadlo hostovalo s fenomenálním muzikálem Jesus Christ Superstar.

Cenu Thálie za roli Zorra ve stejnojmenném muzikálu v reÏii Petra Gazdíka si nakonec odnesl
Marek Hol˘.

Pfied premiérou Benátského kupce nav‰tívili
Andrea Kuãerová, Stanislav Mo‰a a Christoph
Weyers vilu Tugendhat, která je dûji‰tûm slavného bestselleru Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj,
jehoÏ dramatizaci z pera Stanislava Mo‰i uvedeme ve svûtové premiéfie v pfií‰tí sezónû.

Mezi pfiedstaveními se na‰la i chvíle na prohlídku starobylého mûsta.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

liStování

Partneři divadla

STR¯âEK
VÁ≈A
hoﬁká kaÏdodenní
komedie obyãejn˘ch lidí

4., 8. – 13. kvûtna
na âinoherní scénû

Profesor Serebrjakov a jeho krásná Ïena
Jelena pﬁijíÏdí na venkovsk˘ statek a v‰e je
náhle jinak. Snídá se v poledne, obûdvá veãer.
Îeny pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi. MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad
promarnûn˘mi moÏnostmi je‰tû o poznání
více.
Skvûlé herecké v˘kony v podání Viktora
Skály, ZdeÀka Junáka, Petra ·tûpána a Ivany
VaÀkové jsou zárukou veãera plného záÏitkÛ.
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âlen zpûvohry Mûstského divadla Brno jako Ziggy z muzikálu Mlad˘ Frankenstein. Foto: jef Kratochvil
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vážení divadelní Přátelé,

Radek Novotn˘
květen
2014
cena 25,- kč

od roku 1961 obyvatelé na‰í planety slaví kaÏdoroãnû 27. bﬁezna MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti se organizují rÛzné národní i mezinárodní divadelní akce. Tou na‰í bylo roz‰íﬁení
„Chodníku slávy“ pﬁed divadlem na Lidické ulici, (blíÏe na jiném místû tohoto ãasopisu). V kaÏdém roce je
z podnûtu Mezinárodního divadelního institutu vybrána svûtovû proslulá divadelní osobnost, která se stává autorem Mezinárodního poselství. (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 Brett Bailey, jihoafrick˘ dramatik, v˘tvarník, reÏisér, autor umûleck˘ch instalací a umûleck˘ ﬁeditel THIRD WORLD BUNFIGHT. PÛsobil v JiÏní
Africe, Zimbabwe, Ugandû, Haiti, Demokratické republice Kongo, ve Spojeném království
a Evropû.
Jeho práce se uvádûly v Evropû (zejména na v˘znamn˘ch festivalech jako napﬁ. Holland festival, Wiener Festwochen ad.), Austrálii a Africe a byly ocenûny ãetn˘mi uznáními vãetnû Zlaté
medaile za scénické návrhy na PraÏském Quadriennale 2007. Byl pﬁedsedou mezinárodní poroty PraÏského
Quadriennale 2011 a ãlenem poroty soutûÏe „Music Theatre Now“ (Hudební divadlo dnes), poﬁádané
Mezinárodním divadelním ústavem – ITI International Theatre Institute, v bﬁeznu 2013. ReÏíroval zahajovací ceremoniál Svûtové konference o umûní a kultuﬁe v Johannesburgu (2009) a v letech 2006-2009 pﬁipravoval zahajovací pﬁedstavení pro Mezinárodní festival umûní v Harare. V letech 2008-2011 byl kurátorem jediného veﬁejného umûleckého festivalu v JiÏní Africe Infecting the City, poﬁádaného v Kapském
Mûstû.
Zde je jeho poselství: (text uvádíme v pfiekladu Dagmar Steinové)
„V kaÏdé spoleãnosti lidé touÏí se vyjadfiovat.“
„Pod stromy v mal˘ch vesniãkách i na nejmodernûj‰ích jevi‰tích svûtov˘ch metropolí, ve ‰kolních dvoranách i v chrámech, ve slumech, v komunitních centrech, na mûstsk˘ch trÏi‰tích a ve sklepeních uprostﬁed velkomûst se lidé scházejí, aby komunikovali v pomíjivém svûtû divadla, ve svûtû, kter˘ si vytváﬁíme, abychom
tûlem, dechem a hlasem vyjádﬁili ve‰kerou lidskou sloÏitost, rozmanitost a zranitelnost.
Scházíme se, abychom plakali, vzpomínali, abychom pﬁem˘‰leli, abychom se uãili, abychom nûco prohla‰ovali a dali prÛchod své fantazii. Setkáváme se, abychom obdivovali technické dovednosti a zároveÀ
ztûlesnili boÏstva. ZadrÏujeme ná‰ kolektivní dech v údivu nad na‰í schopností vnímat a tvoﬁit krásu, nad
mírou na‰eho soucitu i na‰í obludnosti. Pospolitost nám dodává energii a moc. MÛÏeme oslavovat bohatství na‰ich rÛzn˘ch kultur a zru‰it hranice, jeÏ nás rozdûlují.
V kaÏdé spoleãnosti lidé touÏí se vyjadﬁovat. ProtoÏe se ten pocit zrodil ze spoleãenství, pouÏívá masky a kost˘my na‰ich rozmanit˘ch tradic. Ten pocit si osedlal na‰e jazyky, na‰e rytmy a na‰e gesta a dokáÏe
vytváﬁet v na‰em stﬁedu jist˘ prostor.
A my, umûlci, kteﬁí pracujeme s tímto prastar˘m umûním, musíme s jeho pomocí zasáhnout lidská srdce a ovlivnit na‰e my‰lení, musíme pouÏít i na‰e tûla, abychom odhalili skuteãnost v celé její pozemskosti
a tﬁpytivé tajuplnosti.
Ov‰em v dobû, kdy miliony lidí bojují o pﬁeÏití, kdy miliony trpí pod nadvládou utlaãovatelsk˘ch reÏimÛ a dravého kapitalismu, kdy miliony prchají pﬁed stﬁety, pﬁed utrpením, v dobû, kdy tajné sluÏby naru‰ují na‰e soukromí a v‰epﬁítomné vlády cenzurují na‰e slova, v dobû, kdy lesy jsou niãeny a Ïivoãi‰né druhy vybíjeny, kdy jsou oceány otráveny, – co máme odhalit?
Ve svûtû nerovné moci, kdy v‰elijaké hegemonie se snaÏí nás pﬁesvûdãit, Ïe jeden národ, jedna rasa, jedno pohlaví, jedna sexuální preference, jedno náboÏenství, jedna ideologie, jeden kulturní rámec je lep‰í neÏ
v‰echny ostatní, mÛÏeme ospravedlnit poÏadavek, aby umûní nebylo spoutáno spoleãensk˘mi poÏadavky?
Máme se my, umûlci pracující v arénách a na jevi‰tích, podﬁídit sterilizujícím poÏadavkÛm trhu, nebo máme pouÏít na‰i sílu a zajistit si místo v srdcích a myslích lidí, svolávat lidi k sobû, inspirovat je, okouzlovat,
informovat je a vytvoﬁit svût nadûje a otevﬁené, upﬁímné spolupráce?“
Na shledanou ve va‰em Mûstském divadle Brno pﬁi spoleãném proÏívání
divadelního dialogu za v‰echny jeho ãleny a spolupracovníky se tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

