Partneři divadla

6. a 7. 1. na Hudební scénû
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Politicko-satirick˘ muzikál
Hra stará témûfi 2500 let,
a pfiesto stále aktuální! Pfiíbûh o dvou uprchlících
z Athén, ktefií údernou demagogií ovládnou ptaãí fií‰i
a pfiesvûdãí tvory s nejmen‰ím mozkem, aby vybudovali velk˘ Mrakoptakohrad,
oddûlili jím zemi od nebe
a tím si podmanili bohy i lidi, zaujme svou pfiímoãarostí
a aÏ neuvûfiitelnû vûrn˘m vykreslením dne‰ní politické
scény. Podle slov Zdenka Merty, jednoho z autorÛ „vznikl
tvar takové lidové ta‰kafiice se zpûvy, Ïádné VELKÉ
UMùNÍ, ale opravdu VELKÁ SRANDA s mimofiádn˘m
spoleãensk˘m nábojem.” Tû‰it se mÛÏete na Petra
Gazdíka v hlavní roli, Zdenu Herfortovou v roli Slepice ãi
Vojtûcha Blahutu jako Blbouna nejapného a mnoho dal‰ích, to v‰e v reÏii Stanislava Mo‰i. Pfiijìte nahlédnout na
dne‰ní politickou a spoleãenskou situaci bez trpkosti, zato
v‰ak s nadhledem a úsmûvem!
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Návrh kost˘mu Polly pro muzikál Jekyll a Hyde – Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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vážení divadelní Přátelé,

Eva
Jedliãková

leden
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cena 15,- kč

uÏ ani nevím, jak jsme v rozhovoru s taxikáfiem, kter˘ mû jednou vezl pozdû v noci z divadla domÛ, pfii‰li cestou na to zvlá‰tní téma, jeÏ by se dalo nazvat: „Nehledejme skuteãnou hodnotu ãlovûka v jeho vnûj‰í podobû.“
Ob˘váme svût, kter˘ nám pfiiãinlivû a v rÛznû klikat˘ch postupech „formuje“ vkus. Jak se to
jen kupfiíkladu mohlo stát, Ïe jsme z ideálu Ïenské krásy – kypré to Venu‰e, úspû‰né matky rodu,
pfie‰li na jin˘, obecnû v‰ade potvrzovan˘ ideál a klaníme se tak dnes modle Ïeny s chlapeck˘mi boky, nadprÛmûrné v˘‰ky (i mezi muÏi) a bez Àader? Nûkde jsem ãetl, Ïe se to stalo vlastnû mimochodem, a sice siln˘m vlivem módních návrháfiÛ s homosexuálním zamûfiením, jichÏ je v této branÏi
pfievaha, a ti Ïe mûli vytvofiit právû tu dnes jedinû uznávanou „podobu Ïenské krásy“ prezentovanou ve v‰ech médiích. A kdo se do té, vskutku globální pfiedstavy o optimální podobû nevleze, aby
Ïil v komplexech ze své nedokonalosti.
(Bez souvislostí na pfiedchozí si sám aÏ smutnû ãastokrát a marnû pfii pohledu do zrcadla fiíkávám:
„UÏ aby tu bylo baroko!“ A ono se zajisté zase jednou vrátí, ale to uÏ se mû pfii mé smÛle urãitû
t˘kat nebude.)
Móda se s ãasem promûÀuje a není jednoduché ji pfiedjímat. Ona se prostû uskuteãní a ten, kdo
se opozdí, je mimo - klasick˘ zákon stáda. A aÈ jenom nepoukazuju na jiné, kriticky zavzpomínám
na to, jak jsem se spolu se sv˘mi kamarády vysmíval té pfií‰erné uniformitû, kterou se vyznaãovala nám pfiedcházející generace a kterou jsme velmi rychle a v jednom velkém ‰iku vystfiídali jako
kluci dlouh˘mi vlasy, parkrem a kanadama. Uniformita místo jiné uniformity. No prostû stádo a já
v nûm. A kdo chodil v saku a kravatû, ten to nemûl podle mû v hlavû v pofiádku.
Ona ta móda je vÛbec krajnû nebezpeãná i v oblasti umûní. Rád a ãasto uvádím jeden pfiíklad
za v‰echny: nikdo mi nenamluví, Ïe se nejednalo o ãirou a navíc obchodnû vykalkulovanou módu,
kdyÏ se ze v‰ech malífiÛ na této planetû stali vyznavaãi kubismu. Tak maximálnû tfiem z nich bych
moÏná uvûfiil, Ïe se rozhodli popfiít zákony fyziky a zvítûzit nad dvourozmûrn˘m plátnem tím, Ïe
ho pomalují trojrozmûrnû, ale tûm v‰em ostatním? Mno…? Ale ujalo se to. A spousta lidí na tom
vydûlala. A kdo tehdy maloval jinak a mnohdy i po svém, byl zatracován, Ïe je zpozdil˘ a nemoderní atd. a vÛbec.
Jasnû, Ïe si v‰ichni pfiejeme, abychom v kaÏdodenním Ïivotû co nejrychleji odhadli nového ãlovûka, se kter˘m se potkáváme, abychom tfieba vylouãili rÛzná nedorozumûní, abychom napfiíklad
jednodu‰e zjistili perspektivu na‰eho nového vztahu, ale stále neumím porozumût bleskurychl˘m
soudÛm pfieváÏnû nûkter˘ch Ïen, které hned po „prvním pohledu“ poznají, jak˘ Ïe to ptáãek pfied
nimi stojí: „Já to vûdûla hned, Ïe je to gauner…“ ÚÏasná a jak závidûníhodná intuice! A tfieba to
fakt nûkdo umí…
A ten mÛj taxikáfi mi vyprávûl onu dûsnou historku s cílem, aby z ní nad slunce vyplynulo poznání, Ïe je zcela lhostejné, jak kdo vypadá.
Stalo se to v Brnû. KdyÏ fiidiã sv˘m autem smetl na jednom pfiechodu hned nûkolik lidí a jednoho z nich na místû zabil a dal‰í dva byli tûÏce zranûni, v‰ichni, vãetnû mého vypravûãe, v hrÛze
omdlévali, ãi bez dechu stáli a nikdo nebyl schopen pomoct, kromû jednoho kluka v hadrech, kter˘ na prv˘ pohled vypadal jako bezdomovec a jehoÏ dredy nebyly módním doplÀkem, ale jak˘msi
chuchvalcem chránícím ho pfied zimou. A právû tenhle „‰pína“ zaãal okamÏitû dûlat pofiádek a sám
poskytoval zranûn˘m první pomoc a ráznû si zval k té pomoci i okolostojící a dle vyprávûní zachránil tak díky své duchapfiítomnosti i jasn˘m schopnostem tûm neboh˘m zranûn˘m Ïivot!
Lidé jsou rÛzní, chválabohu! A právû ona rÛznost v nás i na nás je bohatstvím na‰eho svûta.
A proto je trapné, hloupé a blbé, kdyÏ jako vzdûlaní lidé dopou‰tíme, aby se rÛznost stávala dÛvodem hádání se, nepfiátelství, agresivních útokÛ, pomst a válek. RÛznost je krásná a kdyÏ nûkdo
nevypadá jako já a není podle mého gusta a není podle módy, nemusí to b˘t hned nûkdo, nad k˘m
by nám bylo dovoleno ohrnovat nos!
Krásn˘, zdrav˘ a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2012 vám i v‰em tûm jin˘m
kolem nás pfieje za v‰echny své kolegy v Mûstském divadle Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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¤editelka nadace Niké Míla Vepfieková,
námûstkynû primátora mûsta Brna Jana
BohuÀovská a námûstek primátora mûsta Brna Robert Kotzian

ReÏisér veãera Kfiídla (ceny popularity) Petr ·tûpán
a tajemnice ãinohry Sylva Smutná sãítají anketní lístky
revue Dokofián.

Muzikál Chicago nastudoval Stanislav Mo‰a také
v Divadle pod Palmovkou v Praze. Roxi svûfiil Martinû
Sikorové a Velmu hraje Petra Jungmanová.

ReÏisér Petr Gazdík se sv˘m synem, kterého jsem v minulém ãísle Dokofiánu pfieklepem pfiisoudil Johanû
Gazdíkové.

17. listopadu uplynulo 10 let od doby, kdy byl poloÏen
základní kámen Hudební scény. Tuto událost jsme si
pfiipomnûli pfied pfiedstavením muzikálu Jekyll a Hyde.

Jakub Rejman - Gazdík
Johana Gazdíková se sv˘m synem Jakubem
ManÏelé Slovákovi se synem Tadeá‰em

stalo se
Obãas nakouknu do maskérny jak vznikají postavy komedií, Jana Musilová a Svetlanka Slováková se chystají na své role v muzikálu Jekyll a Hyde.

Na tomto snímku se Pavlína Vitázková naposledy pozvolna vtûluje do role zloãinné Milady v inscenaci Tfii
mu‰ket˘fii.

ReÏisér Stanislav Mo‰a si k pfiípravû muzikálu Hair pfiizval choreografky Anetu Majerovou a Hanu „PeÀu“
Kratochvilovou.

Na pfiípravû legendárního muzikálu pracoval a za klávesy usedl stále usmûvav˘ Karel Albrecht.

Profesionální usmûv od Jakuba Zedníãka a Lenky
Janíkové do kamery Tina Kratochvila.

Legendární muzikál Hair v provedení Mûstského divadla Brno si odbyl premiéru 30. listopadu 2011 na jevi‰ti Stadtteatru ve ‰v˘carském Oltenu.

Po velmi zdafiilé premiéfie ve ·v˘carsku inscenace (reÏie
Stanislav Mo‰a) absolvuje evropské turné.

Po premiéfie muzikálu Jekyll a Hyde pfii‰la pogratulovat hvûzdû veãera Du‰anu Vitázkovi jeho neménû úspû‰ná Ïena Pavla.

Ztratit hlavu je velmi o‰idné, tu jde na‰tûstí jen o komparzistku z komedie Mûsíãní kámen.

V knihkupectví Dobrovsk˘ v Brnû se se‰li spisovatel
Radek Sauer a Zdenûk Junák, aby se podepsali do kníÏky o Ïivotních radostech a strastech ZdeÀka Junáka.

Následnû také novou kníÏku fiádnû pokfitili.

Radka Coufalová, Eva Hrbáãková a Zdenûk Helbich
v divadelním klubu.

Foto: jef Kratochvil

Luká‰ Vlãek,
Martina Severová

9. adventní Benefiční koncert

4. Prosince 2011

Petr Gazdík se sv˘m synem
Adamem

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Petr Gazdík se sv˘mi syny Jozífkem a Adámkem
Jifií Mach a Radka Coufalová
s Matyá‰em a Jirkou
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Emily Dickinsonová

Kniha

Partneři divadla

Kniha je cennûj‰í nad koráb,
kolik cizích krajÛ v ní je!
Rychlá loì neobstojí
pfied stránkou bujné poezie.
Tato pouÈ patfií i chud˘m,
nijak poplatek je tu nezkru‰í.
Jak bájeãnû levn˘ je povozník
vezoucí lidskou du‰i!
/pfieloÏila Yveta Shanfeldová/

Neberte Ïivot pfiíli‰ váÏnû,
stejnû z nûj nevyváznete Ïiví.
Nikdy nic nevysvûtlujte!
Pfiátelé to nepotfiebují
a nepfiátelé vám i tak neuvûfií.
Anglick˘ filozof Elbert Hubbard
(1856 - 1915)
1
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William Shakespeare

ReÏie: Stanislav Slovák
17. Prosince 2011

Premiéra na Činoherní scéně
2

Foto: jef Kratochvil
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lelkování Jiřiny veselé

s markétou sedláČkovou
4
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Je sice velmi drobná, na jevi‰ti ji ale nikdy
nepfiehlédnete. Markéta Sedláãková patfií uÏ
po nûkolik sezon k oporám souboru MdB
a oslÀuje jak v rolích muzikálov˘ch, tak v ãinohfie. Kromû toto se ale nedávno s manÏelem, hercem a reÏisérem Stano Slovákem,
pfiestûhovali do novû postaveného dfievûného
domku v Modfiicích u Brna (takÏe ke v‰em
povinnostem pfiibylo je‰tû dojíÏdûní), kde vychovávají syna Tadeá‰e, starají se o dva psí
dûdeãky a novû o pár koÈátek.
Víla, a taky ponûkud frustrovaná manÏelka.
Podzim vám nabídl dvû opravdu velmi rozdílné role, tu první v muzikálu Kráska
a zvífie, tu druhou v inscenaci V˘kfiiky do
tmy. Je vám nûkterá z nich bliÏ‰í?
Logicky rozhodnû ta manÏelka, protoÏe je
prostû víc ze Ïivota. Navíc se mi velmi líbí
celá hra, jak ji napsal australsk˘ dramatik
Andrew Bovell. Kdyby nûkdy byla taková
pfiíleÏitost, moc ráda bych se s ním setkala.
Obdivuji, jak dokázal jednodu‰e vystihnout
i hodnû komplikované vûci související se
vztahy mezi partnery a lidmi obecnû. Je tam
co hrát, baví mne rozkr˘vat postavu Jane,
hledat její charakter... Zatímco víla v Krásce
je paní, která pfiijde a fiekne nûjakou pravdu.

S Igorem Ondfiíãkem
v muzikálu Cabaret,
reÏie: Pavel Fieber
Bude taky herec?
To opravdu nevím, záleÏet bude jen na nûm,
pokud nûco takového bude vÛbec chtít.
Zatím chodí do pfiípravky v hudební ‰kole,
uãí se notiãky a chtûl by hrát na kytaru
a bubny. Asi rok ho drÏely i housle, ale to
jsme mu snad uÏ vymluvili, protoÏe ani já, ani

KdyÏ je opravdu dobrá hereãka,
je jedno, Ïe není hezká nebo Ïe stárne
Je to samozfiejmû dané Ïánrem, v pohádce to
tûÏko mÛÏe b˘t jinak, a taky mne to baví. Ale
mnohem zajímavûj‰í je pro mne Jane z V˘kfiikÛ.
Mimochodem, co vá‰ pûtilet˘ syn Tadeá‰?
Vidûl Krásku a zvífie?
Je to kluk, takÏe v Krásce se mu nejvíc líbilo
Zvífie. Dokonce se ani nebál, na rozdíl od jin˘ch dûtí v hledi‰ti. To bude asi tím, Ïe do divadla chodí díky mé a manÏelovû profesi
pfiece jen odmaliãka a ãasto, takÏe je to jak se
fiíká pfiipraven˘ divák. Zná uÏ tajemství divadla, umí si mnohé vûci vysvûtlit a tolik se
uÏ nestrachuje. Vidûl dokonce i Bídníky, ale
je pravda, Ïe mne ani v této inscenaci, ani
nikde jinde nevidûl umírat. To by asi nezvládl. Po Krásce ode mne chtûl jen pÛjãit
kouzelnou hÛlku, vnímal mne jako dobro, ale
víc ho zajímaly zlé sestry, popfiípadû komická
postava Gustava. Z jeho pohledu holt nehraju moc zajímavé postavy.

Stano na housle nehrajeme. Doufám, Ïe nakonec se rozhodne pro klavír, a pak ãasem
klidnû aÈ dojde tfieba i na ty bubny. Je muzikální, byla by ‰koda to nerozvíjet, i kdyby nakonec mûl s kytarou balit jen holky. Uvidíme.
Kdybyste mûla tu moÏnost pfienést si svoji
kouzelnou hÛlku i do reálného svûta, co
byste si pfiála?
Abychom byli zdraví a ‰Èastní. A aby uÏ skonãilo to prokleté období a pfiestali nám umírat
v divadle kamarádi. Chápu, Ïe smrt je pfiirozená vûc, ale mladí lidé by umírat nemûli.
TakÏe aby to zdraví a ‰tûstí mûli v‰ichni
kolem mne, moji pfiátelé a blízcí, a aby se ten
svût uÏ zklidnil.
PovaÏujete v lásce ãi vztahu za dÛleÏit˘
vzhled partnera?
To jsem nepovaÏovala snad nikdy, moÏná jen
jako patnáctiletá pipinka jsem chtûla mít
pûkn˘ kluky. VÏdycky mi ale uãarovalo
kouzlo toho muÏe – nemyslím, Ïe by mÛj
5
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nout, dûlat si z toho srandu a brát to s nadhledem – doufám, Ïe se mi to taky podafií,
protoÏe je to kum‰t a u hereãky obzvlá‰È. UÏ
nûjakou dobu se pfiehupuji do tûch star‰ích
rolí, takÏe si to uvûdomuji tím víc. Není to
jednoduché, jak se vûci a Ïeny mûní.
Motivy z Krásky jsme uÏ vyãerpaly, takÏe
pro zmûnu v souvislosti s V˘kfiiky do tmy:
jak˘ je vá‰ názor na nevûru?
KdyÏ jsem byla mlad‰í, mûla jsem velmi vyhranûné názory. Postupem ãasu ãlovûk pochopí, Ïe nikoho nelze pfiedûlat... Asi urãitû
by mne taková vûc ranila. KdyÏ uÏ nûkdo nûkoho podvádí, mûl by to dûlat alespoÀ fieknûme na úrovni, tak, aby toho druhého
neztrapnil, neranil a neublíÏil mu. Ale tomu,
aby vás partner opustil kvÛli nûkomu jinému,
stejnû zabránit nejde, láska se vynutit nedá.
NejtûÏ‰í rolí, kterou musíte zvládat, je urãitû
ta maminkovská. Stíháte?
Hodnû se v péãi o Tadeá‰e stfiídáme s manÏelem, ale musím fiíct, Ïe kdybych mûla fungovat v takovém nasazení jako pfied matefiskou,
tak to si neumím pfiedstavit. Trochu jsem se
zklidnila, h˘ãkáme si kamarádku – hlídaãku
Markétku, kterou má Tadeá‰ moc rád, protoÏe babiãky máme bohuÏel daleko od Brna
a je‰tû pracují.

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

manÏel byl nûjak˘ extra krasavec, ale je to
chlap, sympaÈák. Jistû, je fajn, kdyÏ je chlap
sexy, vypadá dobfie, ale dÛleÏité to není
a s pfiib˘vajícím vûkem uÏ vÛbec ne.
A u hereãky je vzhled dÛleÏit˘? Máte obavy
ze stárnutí?
KdyÏ je opravdu dobrá hereãka, je jedno, Ïe
není hezká nebo Ïe stárne. VÏdycky se mi líbily star‰í Ïensk˘, na nichÏ bylo vidût, Ïe si uÏ
nûco odÏily. Obdivuji baby, které umûjí stár-

S Martinem Havelkou
v muzikálu âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

6
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Zhruba pfied rokem jste se pfiestûhovali do
domku v Modfiicích. UÏ máte definitivnû dobudováno?
Sami jsme nebudovali, na‰li jsme si firmu,
která nám dfievostavbu dodala vlastnû na
klíã. I kdyÏ nás mnozí dopfiedu varovali, mûli
jsme velké ‰tûstí. Pfiála bych v‰em zku‰enost
s tak kvalitní stavební firmou. DÛleÏité je,
abychom se cítili u nás doma dobfie, a myslím,
Ïe útulno u nás uÏ je.
Oba s manÏelem jste ale tak pracovnû vytíÏeni, Ïe moc nevûfiím, zda se vÛbec doma
nûkdy sejdete... A pokud ano, jak relaxujete?
Ale ano, sejdeme. Stano teì víc reÏíruje,
takÏe kdyÏ nehraju a on nemá zkou‰ku,
potkáme se normálnû veãer. Není to Ïádná
tragédie. S Tadeá‰em rádi chodíme na procházky, Stano si je‰tû pfiibral funkci asistenta
fotbalového trenéra pfiípravky, takÏe s Tadeá‰kem spolu tráví i ãas pfii tréninku. V létû
jsme pÛvodnû zvaÏovali, Ïe pojedeme k mofii,
ale nakonec nám bylo doma tak dobfie, Ïe
jsme nikam nejeli, pfiijímali náv‰tûvy, grilovali
a uÏívali. Pokud se t˘ká relaxování, uÏ jsem
se nauãila i válet, takÏe si uÏívám i to. :-))
A co druhé miminko, neplánujete Tadeá‰ovi
sestru nebo bratra?
Nechtûli bychom, aby byl jedináãek, ale ne-

V muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
cháváme tûmto vûcem voln˘ prÛbûh. Tadeá‰
sám by chtûl samozfiejmû bratra, dokonce
volnému pokojíãku, kter˘ máme, fiíká bráchÛv pokoj. A uÏ pfii‰el i s návrhem, Ïe bychom si mûli radûji adoptovat nûjaké vût‰í
dítû, ãi více dûtí, protoÏe ty vût‰í jsou podle
nûj zábavnûj‰í a není potfieba ãekat, aÏ vyrostou.
Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Katefiinou Krejãovou
v muzikálu Kráska a zvífie,
reÏie: Stanislav Slovák

7
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pÛsobí jako asistent reÏiséra. Hraje fotbal za
Men‰íkovu jedenáctku. MoÏná jste vidûli
dvoudíln˘ televizní film z ostravské produkce
Kobova garáÏ, hrál v nûm rockera Michala.
Své nejlep‰í role odehrál a má pfied sebou
v Mûstském divadle Brno.
Máte tady nûjakou pfiezdívku?
Îádnou takovou, kterou by v‰ichni pouÏívali.
Jen jeden mÛj kolega, kter˘ uÏ tu není v angaÏmá, mû oslovoval Poláku – s neslu‰n˘m
pfiívlastkem. Myslel to ale z legrace, mû to neuráÏelo.
Na stránkách Dokofiánu vedete svÛj první
rozhovor, tedy prozraìte, jak to bylo s va‰imi konzervatofiemi. Vím jen, Ïe jste se uãil
hereckému fiemeslu v Ostravû a v Praze.
Talentové zkou‰ky jsem dûlal jak do Prahy,
tak do Ostravy. V Ostravû se mû ptali, kam
pÛjdu, kdyÏ se dostanu na obû ‰koly. Já jsem
fiekl, Ïe samozfiejmû sem, za vámi do Ostravy,
tady je to nejlep‰í. A v Praze jsem odpovûdûl
na stejnou otázku zase v jejich prospûch. Nelhal jsem ani na jedné konzervatofii, dostal
jsem se na obû. Vybral jsem si Prahu, ale jako
14-cti, 15-ctiletého mû velkomûsto trochu semlelo, Ïil jsem tam sám. Rodiãe tehdy pracovali kaÏd˘ jinde, matka v Karlov˘ch Varech
a otec v Pardubicích, pak ‰li do Ostravy, otec
fiediteloval v Divadle Petra Bezruãe, máma
tam dodnes hraje, a já ‰el s nimi. Praha bude
stát je‰tû dlouho, neuteãe mnû, fiíkal jsem si.
Ukonãil jsem tam zdárnû první roãník, jen
z klavíru jsem dûlal nûjaké opravné zkou‰ky,
trochu jsem ten pfiedmût zanedbával.
Cítíte se b˘t komediálním typem, nebo jste
spí‰e na váÏnûj‰í role?
Profík by se mûl vyrovnat a také se vyrovnává i s tím, kdyÏ dostane roli, která zrovna
neodpovídá jeho naturelu i oblibû. Já se více
cítím na komedii. V muzikálu Hello, Dolly!
jsem buì company, nebo Kornelius Hackel.
A v company mám témûfi na konci takov˘ mikrov˘stup, dûlám, fieknûme, debila. PéÈa ·tûpán se na mû jednou díval a fiíká, ãlovûãe, to
nebude poslední debil, kterého tady v divadle
dûlá‰!
To je od kolegy krásné uznání. Urãitû jste
musel b˘t komediantem uÏ jako kluk…
V té dobû jsem mûl asi dvû stû moÏností. Buì

hostem doma

Jakub Przebinda
HERCE Z OSTRAVY BAVÍ ASISTOVAT
REÎISÉROVI
Jméno Jakuba Przebindy byste mûli vyslovit
správnû po polsku, tedy Pfiebinda. ProtoÏe se
tento 29let˘ herec pomûrnû ãasto setkává se
zkomolenou v˘slovností, radûji své pfiíjmení
v nûkter˘ch situacích úãelovû mûní. „KdyÏ
tfieba objednávám domÛ pizzu, radûji do telefonu fieknu, Ïe se jmenuji Kuba Novák. Je
to jednodu‰‰í neÏ spelovat Przebindu,“ prozradil na sebe. Polské pfiíjmení také avizuje,
odkud pochází – z Ostravy. Do Mûstského divadla Brno se dostal zcela náhodou, pfiesto
vlastním pfiiãinûním. Skvûle tanãí, radûji má
ãinohru neÏ zpûv. Jakuba Przebindu znáte
z inscenací Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, Bídníci, Tfii sestry, Mozart!, Hello, Dolly!, Ptákoviny podle Aristofana, Muchova epopej,
i z dal‰ích. Úãinkuje také v novû uvádûné
Shakespearovû komedii Zkrocení zlé Ïeny.
Je to zároveÀ uÏ jeho tfietí zdej‰í opus, kde
8
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stihl premiéru jedné inscenace, ale dal‰í,
Romea a Julii, jsem uÏ nedozkou‰el, protoÏe
tady v Brnû jsem dostal nabídku do muzikálu
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È –
v nûmeckém a anglickém jazyce. Na tfii mûsíce jsme jeli do Nûmecka, podívat se do
svûta mû hodnû zajímalo. TakÏe dva dny pfied
uplynutím tfiímûsíãní v˘povûdní lhÛty jsem se
v Olomouci omlouval. Tamní tehdej‰í umûleck˘ ‰éf Václav Klemens, kter˘ mû pfietáhl,
mûl opravdu velkou radost, Ïe ode mne dostal po tfiech mûsících ko‰em. V Mûstském
jsem pak byl první sezonu externistou.
Tanec jste ale na konzervatofii patrnû taky
moc nedûlal, není-liÏ pravda?
Ale ano, právû tam jsem se setkal s Lenkou
Dfiímalovou, souãasnou ‰éfovou baletu Národního divadla Brno. Mûla svoji taneãní skupinu, oslovila mû. Nebylo to jen o tanci.
Lenku hodnû bavilo skloubit herectví s tancem, v˘sledkem byla docela zajímavá pfiedstavení. PÛsobila tam ve stejné dobû i Radka
Coufalová (Machová).

se stanu profesionálním hokejistou, nebo fotbalistou, nebo… nebo... nebo profesionálním
hercem. ·est let jsem hrál jako Ïáãek hokej,
ale nebyl jsem na tom tak, abych vystfielil
nûkam do NHL. Táta se mnou sice hrával fotbal a na rybníku jsme bruslili, stfiíleli cviãnû
do branky. JenÏe doma bylo herecké zázemí.
Dodnes je táta Michal Przebinda dramaturgem âeské televize, hercem a reÏisérem.
Vy jste ale absolvoval na konzervatofiích ãinohru a tady zpíváte v muzikálech. Jak jste
to zvládl?
Nevím, jestli to mám vÛbec fiíkat, na konzervatofii jsem totiÏ muzikál moc nechtûl dûlat.
Na spoluÏáky, ktefií hostovali v muzikálech,
jsem se díval tak trochu skrz prsty, takovej
jsem byl hloupej a málo informovanej o tom,
jaká je muzikál dfiina, jak je tûÏk˘. Dnes uÏ
dávno fiíkám klobouk dolÛ pfied tûmi, ktefií
umí hrát, zpívat i tanãit jako tfieba Du‰an Vitázek. Ale musíte vûdût, Ïe já jsem byl v dobû
studií peãen˘ vafien˘ v Divadle Petra Bezruãe, kde se rozhodnû nezpívalo, a to mû taky
ovlivnilo.
Po studiích jste uÏ pÛsobil na v‰ech ostravsk˘ch scénách, a nejen tam…
V Národním divadle Ostrava i v Divadle
âesk˘ Tû‰ín a taky v ostravském Divadle loutek. Tam jsme nepracovali jen s loutkou, dûlali jsme i veãerní pfiedstavení pro dospûlé
publikum, bavilo mne to. Do angaÏmá mû
pozval Petr Nosálek, na Ostravsku a hlavnû
v Polsku uznávan˘ vynikající reÏisér. S jeho
synem Ondfiejem jsme dûlali autorské divadlo. Na‰i inscenaci Trumf toãila ve svém
studiu âeská televize, bylo to témûfi jako televizní inscenace. âtyfii roky v Divadle loutek
ubûhly jako voda.
To uÏ se psal rok 2004, v Mûstském divadle
Brno stavebnû dokonãovali Hudební scénu
a pfiipravovali zahajovací muzikál Hair.
Urãitû nelitujete, Ïe jste tenkrát nezaváhal.
Nelituju. Moje tehdej‰í pfiítelkynû se zúãastnila v Brnû konkurzu. PÛjdu s tebou, zkusím,
uvidím, fiekl jsem. Uplatnil jsem svÛj taneãní
talent, vzali mû, v Hair jsem tanãil Paula. Ale
je‰tû pfiedtím jsem dostal lano do olomoucké
ãinohry a o prázdninách a pak v záfií a fiíjnu
jsem zaãal tady zkou‰et Hair (Vlasy) – soubûÏnû se zkou‰kami v Olomouci. Tam jsem

S Jaroslavem Matûjkou
v komedii Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák

Poprvé jste asistoval v muzikálu Mozart! reÏisérovi Stanislavu Slovákovi. Stejn˘ tandem jste vytvofiili uÏ potfietí, naposledy
v Shakespearovû Zkrocení zlé Ïeny. Jaké
musí mít ãlovûk pfiedpoklady a vlastnosti,
aby se stal asistentem reÏiséra?
Musí mít organizaãní schopnosti a taky pfiehled o tom, které dvefie kam vedou. Aby se
vÏdycky obrátil na správnou osobu pfii zaji‰Èování rekvizit, kulis a podobnû. A musí mít
chuÈ pracovat. Mû tahle práce baví. Nemá
kaÏd˘ takové ambice, protoÏe s asistováním
reÏisérovi souvisí také dal‰í práce, vym˘‰let
9
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plán pfií‰tích pracovních dnÛ, atd. Herci mají
rodiny, kaÏd˘ na tohle nemá chuÈ. V kaÏdém
divadle taková funkce není.
Jak taková asistence reÏisérovi Stanislavu
Slovákovi vlastnû vypadá?
Je pfiíjemná. Stano mnû srozumitelnû pfiedává zku‰enosti, také zaãínal jako asistent
reÏie. O spoustû vûcí se bavíme, zajímá ho
mÛj názor od umístûní nûãeho ãi nûkoho na
jevi‰ti aÏ po umûlecké tvÛrãí záleÏitosti. Ostatnû do tvÛrãího procesu zasahují pfii Stankovû
reÏii i herci. Samotná Zkrocenka, jak naz˘váme novou inscenaci, je mnohem pohodovûj‰í neÏ Mozart!, kde úãinkovalo padesát lidí
vãetnû zahraniãního hosta. S dirigentem Casparem Richterem se komunikovalo v angliãtinû, a teì si pfiedstavte, Ïe tfietina z tûch
padesáti fiekne já mám závazky tam a tam, je
mezi nimi hodnû externistÛ. A to v‰echno
máte skloubit se zkou‰kami, s korepeticí, je
toho mnohem více. U ãinohry a pfii men‰ím
obsazení je to jednodu‰‰í, nemáme alternace,
takÏe kaÏd˘ má na svou roli více ãasu. Asistenci tedy zvládám i se svojí rolí Lucenzia.
Míváte se Stanislavem Slovákem nûjaké
tvÛrãí rozpory, zásadní rozdílné názory?
Takov˘ spor nemÛÏe nastat, protoÏe maminka a pan reÏisér mají vÏdycky pravdu.
Kdo rozhoduje o tom, Ïe se nûkdo stane asistentem reÏie?
V na‰em divadle je to v pravomoci reÏiséra,
sám si asistenta vybírá. Pan fieditel Stanislav
Mo‰a podpisem vyjádfií svÛj souhlas. TakÏe
s panem fieditelem jsem o tom vÛbec nemluvil. Stanko si mû vybral pro Zkrocení zlé
Ïeny, protoÏe jsme spolu dobfie vycházeli i pfii
vzniku zahajovacího pfiedstavení festivalu Divadelní svût Brno 2011 s názvem Sen noci
shakespearovské.
Chtûl byste b˘t v budoucnu reÏisérem?
Jen reÏisérem ne, ani na poloviãní úvazek.
Tfieba nûco zkusím, a kdyÏ to nebude dobré,
vzdám se reÏírování. Ale teì mû to láká, chci
to zkusit, vûfiím, Ïe budu soudn˘. Ale kvÛli
reÏii nepÛjdu na vysokou ‰kolu, protoÏe nejsem studijní typ. Proto také mám „jen“ konzervatofi, Ïádnou JAMU nebo DAMU.
Nejen mÛj otec, i spousta jin˘ch reÏisérÛ nemají vysokou a reÏírují. Ano, jedin˘ handicap, Ïe nemám JAMU, cítím v tom, Ïe

Se SoÀou Kubi‰ovou
v nûmecké verzi
muzikálu Kráska a zvífie,
reÏie: Stanislav Mo‰a
neumím Ïonglovat… aspoÀ trochu. Myslím,
Ïe zasvûcení to pochopí.
Na internetu jsem vás objevil s fotoaparátem
v ruce. Fotografujete?
Focení mû baví. Tfieba v inscenacích, ve kter˘ch nehraju, si dûlám pár fotek pro sebe.
VÏdycky se nejdfiíve zeptám reÏiséra, jestli se
mÛÏu nûkam schovat. Fotky nevystavuju,
schovávám je doma v poãítaãi.
Nekonkurujete Jefu Kratochvilovi, ‰éfredaktorovi Dokofiánu?
Párkrát uÏ se nûktefií ptali, co to dûlám s foÈákem, kdyÏ od toho je tady pfiece Jef. Ale
sám Jef nic nefiíká, myslím, Ïe si mû je‰tû ani
nev‰iml.
Jste jako fotograf nûjak vyhranûn˘?
Îádné preferování záti‰í nebo portrétÛ, nic
takového. Na digitál fotím v‰echno, snaÏím
se mít nûjakou památku. Tak tfieba mû mrzí,
Ïe nemám zachycena v‰echna mûsta, kde
jsem bydlel. Hodnû jsme se stûhovali. Brno
je osmé mûsto, ve kterém Ïiju. Na fotky se
pak ãlovûk dívá jako na dopisy staré lásky.
Den pfied na‰ím rozhovorem jste s ostatními
naposledy hrál v inscenaci Tfii mu‰ket˘fii.
ProÏíváte derniéry?
Byla to klasická ãinohra, hrál jsem mu‰ket˘ra
ãíslo ‰est, provokatéra a je‰tû dal‰ích asi pût
postav. Obecnû nejsem v tomto sentimentální, inscenace odcházejí a nové pfiicházejí.
Va‰e nová role je zamilovan˘ Lucenzio ve
zmiÀovaném Zkrocení zlé Ïeny. Bude pro
vás pfiíjemnûj‰í?
Je to pûkná role, Lucenzio miluje Biancu, je
romanticky rozdychtûn˘. Postupem ãasu jsme
dospûli pfii zkou‰kách k názoru, Ïe tento mladík není úplnû hloup˘, ale není úplnû bystr˘.
10
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Napadá mû, Ïe se moÏná pfii tomto hodnocení vycházelo ze mne, tak nevím, jestli
z toho mám mít radost. Vidíte, zase postava
nikoli z tûch úplnû nejbystfiej‰ích (smích).
âtenáfii, jenÏ by bral váÏnû va‰e slova, jen
pfiipomenu vámi vytvofienou postavu vojína
Huberta v muzikálu Kdyby tisíc klarinetÛ,
Jendu Rilkeho v Probuzení jara, novice Peta
v Mûsíãním kameni, nemluvû o jiÏ uveden˘ch a dal‰ích rolích.
Jenda Rilke má v Probuzení docela tûÏk˘ v˘stup – masturbuje a líbá se s kolegou. A pfii
tom v‰em zpívá. Nároãné, ale krásné pfiedstavení. Vím, Ïe Ïádn˘ mÛj kolega nezapo-

mene v rozhovoru tuto inscenaci pfiipomenout.
Kde hrajete s Men‰íkovou jedenáctkou?
V obci, která nás pozve. Jedenáctku zaloÏil
syn Vladimíra Men‰íka Petr, majitel známé
brnûnské kavárny nesoucí toto slavné pfiíjmení. Hrát s herci b˘vá pro lidi atrakcí, pfiicházejí povzbudit své chlapy proti nám
a utrÏené peníze pak dáváme na Dûtskou nemocnici. Hrajeme jen v létû.
Nezapomnûli jsme nûco dÛleÏitého?
Na závûr rozhovoru chci pozdravit maminku,
tatínka, sestru a svou pfiítelkyni FrfÀu…
Jan Trojan, foto: jef Kratochvil

S Rastislavem Gajdo‰em
a Evelínou Kachlífiovou
v komedii Zkrocení zlé Ïeny,
reÏie: Stanislav Slovák

Obdarujte své blízké
zážitkem, který si mohou
sami naplánovat.
Dárkové poukázky
na představení
Činoherní či Hudební scény
Městského divadla Brno
jsou v hodnotě 500,- Kč
a k dostání na všech
našich pokladnách.
www.mdb.cz
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jako asistentka choreografie, moc mû bavilo b˘t
pfii zkou‰kách nejen choreografick˘ch a u toho
jak se rodí nové pfiedstavení. Samozfiejmû mi pak
dûlá velkou radost, kdyÏ
v‰e vychází tak jak má,
ale pofiád není nad to, stát
na jevi‰ti a uÏívat si to z té
druhé strany!!
TakÏe konãíte s hraním
a uÏ se budete soustfiedit
jen na práci choreografa?
V Ïádném pfiípadû! Dûlat asistentku skvûlé taneãnici a choreografce
Lucce Holánkové mû
moc bavilo, ale já rozhodnû nemám tu odvahu
a talent na vym˘‰lení
choreografií! Baví mû b˘t
na opaãné stranû…zpívat,
tanãit a hrát… snaÏit se zrealizovat co nejlépe
nûãí nápad a choreografii. BohuÏel je u nás
docela málo ‰ancí si „opravdu“ zatanãit. Bylo
pár projektÛ, kde jsme se náleÏitû „vyblbli“
jako Jazz Side Story, Sen noci shakespearovské, Jarní hudebnû-taneãní matiné apod. Ale
trénujeme poctivû, co kdyby…
Na první dojem kfiehká nûÏná dívenka. Klamete tûlem?
To asi musí posoudit jiní… Já sama se za nûÏnou dívenku nepovaÏuji, ale kaÏd˘ má své
slabé chvilky, kdy potfiebuje stát po boku nûkoho silnûj‰ího.
Na âinoherní scénû vás mÛÏeme vidût v inscenaci V˘kfiiky do tmy, po boku taneãníka
Boba Vituly, jak se vám spolu tancuje?
Ve V˘kfiicích spolu s Bobem tanãíme zatím
jen krátce a kaÏdé pfiedstavení je pro nás
vlastnû premiérou. AÏ na jedno ãíslo jde
vlastnû o improvizaci na dané téma, kde se
snaÏíme vyjádfiit pohybem dané situace. Bob
je skvûl˘ taneãník, takÏe já si nemÛÏu stûÏovat!
Mezi va‰e oblíbené pofiady patfií S Italem
v kuchyni, vafiíte ráda?
Jo, kouká se na to moc dobfie, kdyÏ to nûkdo
umí!!! Já sama nejsem velká kuchafika, spí‰ si
umím pfiivrtat poliãku nebo smontovat postel. Ale kdyÏ obãas nûco uvafiím, a to spí‰
o víkendu, tak se to dá sníst, aspoÀ myslím…
Michaela Janãová, Foto: jef Kratochvil

„OD ëÁBELSKÉHO SVÒDNÍKA PO
ANDÍLKA“ ANEB JAKÉ JSOU MOÎNOSTI MLADÉ NOVINÁ¤KY
KdyÏ jsem dostala zadání rozhovoru s Terezkou a pfieãetla si pfiíslu‰nou rubriku „Zblízka“ zarazila jsem se. Terezka? Zblízka?
Krásná Ïena a hrdá maminka ãtyfileté Hannah. Jedna z nejvíce obsazovan˘ch souborov˘ch hvûzd v MdB. Taneãnice a zpûvaãka,
která sv˘m Ïivotním optimismem s neustál˘m
úsmûvem na tváfii dokáÏe rozzáfiit celé pódium.

zblízka

tereza Škodová
Terezko, od na‰eho minulého setkání uplynuly témûfi dva roky, co je nového?
V‰e a nic, spousta vûcí se zmûnila v mém soukromí…
Do soukromí se radûji pou‰tût nebudeme, je
to zaãarovan˘ kruh, v nûmÏ beztak hraje hlavní roli „chlap“. Od tohoto tématu
rychle pryã. Co vám v poslední dobû udûlalo
radost?
Haniãka je má kaÏdodenní radost i starost …
Jinak pracovnû jsem získala novou zku‰enost
12
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K rozhovoru s Jifiím Machem jsem se se‰la
v Divadelním klubu, po nároãném pfiedstavení. Kupodivu tam na mû neãekal znaven˘
umûlec, ale naslouchající, otevfien˘, mil˘ ãlovûk s podmaniv˘m hlasem, vtipn˘, pln˘ energie a evidentnû pln˘ lásky k Ïivotu, své rodinû
a divadlu... Jifií Mach
Vím o vás, Ïe jste hned po absolutoriu na
JAMU nastoupil do Mûstského divadla
v Brnû, touÏil jste po nûãem takovém uÏ na
‰kole, byl to vá‰ plán?
Nedá se to tak fiíct, nemûl jsem ani pfiedstavu,
Ïe pÛjdu na takovou ‰kolu. Ale uÏ na ‰kole
jsme vypomáhali ve sborech – tedy, u nás se
nefiíká sbory, ale company. Tak jsem mûl tu
moÏnost uÏ ve druhém roãníku zaãít v company v JeÏí‰ovi, ·umafiovi na tfie‰e – tenhle
muzikál miluju, pak v âarodûjkách z Eastwicku. Nûkdo to má tak, Ïe pfiijde a hned má
velké role a já jsem si trochu poãkal...
Ale zase ne tolik, pokud vím, docela brzy
jste zaãal s krásn˘mi rolemi...
No je pravda, Ïe kdyÏ jsem odcházel ze ‰koly,
tak jsem tady hrál uÏ fakt pûkné vûci...
Nedivím se, protoÏe va‰e fyzické dispozice
tomu taky hodnû nahrávají...
Pan reÏisér Polák pr˘ nûkde v Ïertu fiekl
„Paní kolegyÀa – keì to nezahrate, tak aspoÀ
budete pekná.“ Na druhou stranu, je stra‰né,
kdyÏ tohle nûkdo sly‰í... No, musím se s tím
handicapem vyrovnat, vtipkuje Jifií. KdyÏ
jsou hereãky krásné, u nás v divadle máme
krásné Ïeny, jako tfieba moji Ïenu (Radku
Coufalovou). Není to ‰patné pro divadlo,
kdyÏ je na herce i hezk˘ pohled.
Je pravda , Ïe ve va‰em divadle jsou vût‰inou lidé –
radost pohledût. Myslíte,
v oslnění
Ïe je to i nûjak˘
zámûr vedení divadla, nebo jen
souhra náhod?
Myslíte pfiímo na‰eho ‰éfa? Má urãitû svou pfiedstavu o typech, a Ïe je hezk˘
pohled na divadle tfieba na Igora Ondfiíãka,
Du‰ana Vitázka, to jsou velcí chlapi, vypadá
to na jevi‰ti prostû dobfie – o krásn˘ch Ïenách
nemluvû. Ale je dobré, kdyÏ je soubor rÛznorod˘, v divadle by podle mû mûly b˘t rÛzné
typy.
Je fakt, Ïe tohle tak v MD Brno bylo vÏdy,
ov‰em letos, bohuÏel, profiídly fiady star‰ích

Jiří mach
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Konkurence je dobrá i ve vztazích – ov‰em
do urãité míry. CoÏ mi nabízí otázku, kterou
jsem dávala i va‰í Ïenû Radce: jste oba herci,
funguje u vás nûjaká forma, tfieba i potlaãené, nebo skryté Ïárlivosti, ale opravdu
upfiímnû! KdyÏ tfieba va‰e Ïena musí líbat
nûkoho z kolegÛ.
Nevadí mi to. Z profesního hlediska to chápu,
ale nepotfiebuji se na to chodit dívat a kontrolovat, jak moc dobfie toho ãlovûka líbá,
takÏe to odstfiihnu a vidût to nemusím. Je
jasné, Ïe kdyÏ ji mám rád, tak mi to nijak
zvlá‰È dobfie nedûlá. Ale nikdy bych jí nic takového nevyãetl. Nechápu ty, co tvrdí, Ïe je
jim to úplnû jedno. Ov‰em je to práce
a vím, jak to chodí, takÏe to nejen nemusím
vidût, ale ani se o tom nemusíme víc bavit,
nebo to fie‰it.
A vy nûjaké v˘ãitky máte, kdyÏ hrajete podobnou scénu?
Ne. To nedûlám já, to dûlá ta postava.
(smích) Myslím, Ïe je to to poslední, co bychom fie‰ili, vût‰inou domlouváme spí‰ hlídání, nebo kdo pÛjde s mal˘m do ‰koly, kdy
nakoupit, i kdyÏ se o práci bavíme taky. Já
jsem si napfiíklad dnes pfiijel odpoãinout na
pfiedstavení JeÏí‰e do Prahy. Odvezl jsem dûti
k rodiãÛm a vím, Ïe po dlouhé dobû si mÛÏu
ráno trochu pospat, zítra mû ãeká v Karlínû
je‰tû dvoják.
To se asi nestává ãasto, Ïe? Ale to tedy není
moc odpoãinek, kdyÏ vím, Ïe dal‰í den pro
zmûnu hostujete s MojÏí‰em Mûstského divadla Brno v Divadle v Dlouhé.
To je taková zajímavost – paní reÏisérka si to
pfiedstavení, které u nás reÏíruje jako host,
pak vezme na hostování do Dlouhé. Teì pro
zmûnu bude reÏírovat v Dlouhé pfiedstavení
Tfii mu‰ket˘fii, které u nás mûlo nedávno derniéru. Takové malé ctrl C – ctrl V, jen s jin˘mi
herci.

hercÛ – já jsem tak smutnou sezonu, ve které
by zemfielo tolik kolegÛ, snad nezaÏila. Jak˘
to mûlo vliv na soubor?
Máte pravdu, Ïe to je stra‰né, nejhor‰í je to
samozfiejmû pro ty, co se sv˘mi kolegy proÏili
tfieba i tfiicet sezon, jsou to kamarádi, spojuje
je i spoustu osobních záÏitkÛ. Nûkteré kolegy
jsem znal víc a nûkteré míÀ. Tento rok byl
opravdu tûÏk˘ a nejen v umûleckém souboru,
musím vzpomenout na‰i kamarádku Lucku
Brouãkovou (tiskovou mluvãí). Ale nedá se
nic dûlat, Ïivot jde dál a pracovat se musí
i v takhle nelehkém období...
KdyÏ jste mluvil o panu reÏiséru Polákovi,
máte nûjakého svého oblíbeného reÏiséra?
Já velice rád vzpomínám na Probuzení jara
(reÏie Stanislav Mo‰a), to byla v˘borná práce
a zku‰enost se v‰ím v‰udy, to bylo opravdu
nádherné. Také vzpomínám na Cyrana
z pfiedmûstí, je‰tû na JAMU (reÏie Michal
Zetel). S paní Hanou Bure‰ovou se mi spolupracovalo opravdu moc dobfie. S ní jsme dûlali Smrt Pavla I.,Tfii mu‰ket˘ry, teì MojÏí‰e,
moc krásná práce – je precizní, má konkrétní
pfiedstavu, její pfiedstavení je stylové. Mûl
jsem pfii ãten˘ch zkou‰kách tro‰ku obavy, nedovedl jsem si pfiedstavit, co s tím textem budeme dûlat, ale ona má na‰tûstí uÏ dopfiedu
svoji vizi.
Tak to mohu potvrdit, byla jsem na premiéfie – je to stylové, klasicky pojaté pfiedstavení. Odcházela jsem dojatá, pfiíjemnû
naladûná, je to takové pohlazení, divadlo
na divadle, bylo vidût, Ïe v‰ichni pfiistoupili
k tomuto dílu s pokorou.
Byl to kolektivní zpÛsob práce, kdy se herci
podfiizují celku.
Dalo by se fiíct, Ïe u vás není typická fievnivost mezi herci? Jak se tfieba dívají herci na
kolegy, ktefií vyjíÏdûjí tfieba do Prahy na nûjaké pfiedstavení, tfieba jako vy do Karlína,
anebo natáãet?
Já myslím, Ïe tohle nikdo fakt nefie‰í.
Nemají tfieba zlost, Ïe musí za nûkoho zkou‰et?
To se ani moc nedûje. Obãas se mÛÏe stát, Ïe
v nûjaké sezonû je nûkdo tfieba víc vytíÏen˘,
Ïe natáãí a vyjde se mu vstfiíc, Ïe tfieba nezkou‰í, nebo nehraje. Ale u nás v divadle je
tolik lidí, Ïe si naopak aspoÀ zahrajou tfieba
ti ostatní. Îe náhodou dostane i takovou roli,
kterou by hrál jinak nûkdo jin˘. Ale to je normální. U nás v divadle je docela velká konkurence...

S Igorem Ondfiíãkem
v dramatu Jméno rÛÏe,
reÏie: Petr Kracik
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To je hezk˘ pfiímûr. Cítíte nûjak˘ rozdíl, byÈ
i jen malé nuance, kdyÏ jedno a to samé
pfiedstavení hrajete v Brnû nebo v Praze?
Pocitovû urãitû, nejlep‰í je to hrát pofiád u nás
doma, ãlovûk je tam zvykl˘. UÏ kdyÏ to
vezmu od muzikálu, tak hlavnû, my jsme
„rozmazlení“ tím, Ïe máme opravdu dobr˘
zvuk, v˘borné technické zázemí a servis, myslím, podobn˘ není. Dûlali jsme také na Nové
scénû ND Probuzení jara, ale je to jiná scéna.
KdyÏ jezdíme po divadlech, musíme se pfiizpÛsobit odli‰nému prostoru, kdyÏ to fieknu
sportovní terminologií – vybíráme míãky,
které letí jin˘m zpÛsobem, neÏ jsme zvyklí.
Nebo se tam nevejde polovina kulis a najednou je v‰e jinak.
Dá se fiíct, Ïe se pak mûní i atmosféra toho
pfiedstavení?
Urãitû tro‰ku ano, i kdyÏ ten základ zÛstává
stejn˘... Tfieba na Probuzení jara se diváci
musí se v‰ím ztotoÏnovat postupnû. Je
tam tolik tûÏk˘ch témat. Pfiedstavení, ve kterém se otvírají problémy zneuÏívání dûtí,
homosexuální vztahy, nebo sebevraÏda – diváka nutí pfiem˘‰let, vstfiebávat vûci emocionálnû, ãasto si i sáhne na nûco s ãím uÏ se
v Ïivotû setkal, nebo se mu to stalo, protoÏe
pfii ‰ífii tûch témat je umûní se do nûãeho alespoÀ jemnû netrefit. A kdyÏ pfiijedeme nûkam,
kde to vÛbec neznají nebo neãekají, je zajímavé sledovat reakce.
TakÏe je urãitû dobré mít pfiedstavení, které
uh˘bá ze zajet˘ch kolejí.
No jasnû, urãitû. âím víc, tím líp.
Pravdûpodobnû taky patfiíte mezi herce,
kter˘ si rád sáhne na ‰irokou ‰kálu rolí, na
rÛzné typy. A nechce b˘t za‰katulkovan˘.
Abych vûdûl, co uÏ pfií‰tû nemám dûlat
(smích). âasto si fiíkám, Ïe kdyby se ke mnû
urãitá informace dostala, nebo mi doklapla
dfiív... Je pravda, Ïe uÏ to ani poté nûjak zásadnû nemûním, i kdyÏ jistûÏe, kaÏdá role má
v prÛbûhu hraní urãit˘ v˘voj. A podle mû je
naprosto pfiirozené, Ïe v tom mnoÏství vûcí,
které ãlovûk dûlá, nemÛÏe b˘t v‰echno jenom
skvûlé. To není Ïádná v˘mluva na nic, nebo
omluva, to je prostû fakt, kter˘ se nevyhne nikomu. Realita... âlovûk ví, Ïe se mu nûco povedlo víc a nûco bylo hor‰í a tfieba nikdy
nezjistí proã.
Znáte nûjakého herce, kter˘ si myslí: jsem
skvûlej, v tomhle pfiedstavení jsem v˘bornej?
No jasnû, jistûÏe znám...
Myslíte si, Ïe mÛÏe ãlovûk tím vlastním uspo-

S Radkou Coufalovou
v dramatu
Markéta Lazarová,
reÏie: Stanislav Mo‰a

kojením ustrnout ve v˘voji? Îe není ‰patn˘,
je standardnû dobr˘, ale uÏ se nevyvíjí.
Ano. Mnû osobnû nevadí pfiipomínky typu
tohle dûlá‰ ‰patnû, ale zase na druhou stranu,
kdyÏ nûkdo fiekne: tohle je úplnû na houby,
ale nefiekne proã? Herectví je v tomhle trochu nevdûãné povolání. To tedy ano, ãlovûk
se nûkam dohrabe, aby zase spadnul, aby se
zase mohl nûkam dohrabat. Chvilku je to
super a pak zase hor‰í.
¤ekl jste si nûkdy, Ïe jste se zbláznil, Ïe jste
k divadlu ‰el?
Ne, to ne, jen jsem si párkrát fiíkal, Ïe jsem
mohl jít tfieba do banky.
To by asi ve va‰em pfiípadû byla ‰koda.
Ale pofiád si myslím, Ïe se mÛÏe klidnû stát,
Ïe dojde k nûjakému vyhasnutí, nebo k tomu,
Ïe mi to pfiestane dávat radost kvÛli nûjak˘m
nespravedlnostem, nebo m˘m neschopnostem, nebo vûcem, které se prostû nesejdou,
nebo Ïe je ãlovûk tfieba ve ‰patnou chvíli na
‰patném místû. Je to o ‰tûstí, ta na‰e profese.
Nerozhoduji o tom, co dostanu za roli. MÛÏe
se stát, Ïe se ve mnû jednou nûco zavfie, Ïe to
udûlá cvak, a Ïe od toho úplnû vypadnu.
Co vás teì ãeká nového? Máte se na co tû‰it?
Máme se na co tû‰it?
Jsem moc rád za kaÏdou zmûnu, kdyÏ vím, Ïe
budu dûlat s nûk˘m s k˘m nedûlám ãasto,
nebo pravidelnû, je to v podstatû nov˘ impuls.
TakÏe teì se opravdu tû‰ím na moji první
spolupráci s panem reÏisérem Polákem. Budeme zkou‰et hru, ve které hraji Cida.
Mirka Souãková, foto: jef Kratochvil
15
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Generální fieditel spoleãnosti RE EL
Jan Gimsa a fieditel MdB Stanislav Mo‰a

Slavnostní veãer spoleãnosti
RE EL CZ s.r.o. v MdB
Spoleãnost RE(EL opût po roce v pfiedvánoãním ãase pozvala své vzácné hosty – obchodní partnery do Mûstského divadla Brno.
Slavnostní veãer byl pfiipraven na 9. prosince
2011 a na âinoherní scénû se konal jiÏ popáté. Hosty slavnostního setkání pfiivítali z je16

Foto: jef Kratochvil
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Spoleãnost RE(EL CZ s.r.o., její hosté
i partnefii veãera – OEZ s.r.o., ARK)S s.r.o.,
EMOS spol. s r.o., FENI( Trading s.r.o.,
MODUS spol. s r.o., OSRAM âeská republika s.r.o., SCHMACHTL CZ s.r.o., T-Mobile
Czech Republic a.s. a 'AGO Elektro, s.r.o.
dûkují Mûstskému divadlu Brno za krásn˘
umûleck˘ záÏitek.

vi‰tû divadla generální fieditel spoleãnosti
RE(EL Jan ·imsa a fieditel MdB Stanislav
Mo‰a. Následovalo krásné pfiedstavení ·ko la základ Ïivota, které je v podání MdB
jak jinak, neÏ opût v˘jimeãné. Boufiliv˘m po tleskem po závûreãném pfiídavku publikum
vyjádfiilo své nad‰ení a podûkování za nev‰ední záÏitek, kter˘ zÛstane dlouho v pamûti.
17
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a poznav pravdu, sám oslepne. Pfiíbûh Oidipa je
pfiíbûhem o síle osudu, naplÀujícího se právû skrze
skutky, jimiÏ se mu lidé snaÏí vyhnout. Pfiíbûhem jedince, kter˘ platí za zloãin proti fiádu, aãkoliv tento
zloãin spáchal nejen nevûdomky, ale dokonce proti
racionální vÛli své i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. Král
Oidipus v‰ak není pouze dramatickou anal˘zou individuálního svûdomí, obsahuje i úÏasn˘ sociální rozmûr.
TfiebaÏe byl ústfiední a prvotní zloãin spáchán bezdûky,
stal se reáln˘m naru‰ením rovnováhy fiádu svûta. A je
neodkladnou povinností Oidipa jako vladafie tuto
rovnováhu opût nastolit, a to i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvofiil vûãné naléhavû rezonující drama o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza, které mÛÏe b˘t vÛãi
jedinci nesmírnû kruté, nikdy se v‰ak nesmí stát
panstvím náhody a zvÛle.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach, Ivana VaÀková, Viktor Skála, Josef
Jurásek, Jan Mazák, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka,
Zdenûk Bure‰, Miroslava Koláfiová, Irena Konvalinová, Katefiina Krejãová, Tereza Martinková, Martin
KfiíÏka, Karel ·karka, Jakub Uliãník a dal‰í.

hraJeme
'illiam 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?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké ãásti
dána tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné
jako i vdûãné – vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi
pohlavími, a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní
fra‰ky,“ napsal Jifií Josek, v jehoÏ suverénním pfiekladu
hru uvádíme.
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.

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a: KOLO9AVA
Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém
prostfiedí podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel
rusínsk˘ a Ïidovsk˘. Oproti pfiedchozím divadelním
podobám je posílen právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ
v˘povûì o prostfiedí, v nûmÏ se „zastavil ãas“, je 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
nebo Helena Dvofiáková, Katefiina Jakubcová nebo
Petra Jungmanová, Miroslava Koláfiová, Pavel Straka,
Alan Novotn˘ nebo Peter Veslár nebo Jifií Harnach,
Martin Havelka, Karel Mi‰urec, Zdenûk Bure‰, Tomá‰
Sagher nebo Jakub Uliãník, Zdenûk Junák nebo
Ladislav Koláfi a dal‰í.

Andrew Bovell: VPK¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky ladûné
tragikomedie tûÏí z permanentní konfrontace rozliãn˘ch úhlÛ pohledu v nûkolika soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty a vzájemnû jen domnûle
nesouvisející v˘seky ze Ïivota devíti postav – dvou
manÏelsk˘ch párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího manÏela, její pacientky,
jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ byl kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku plnou pfiekvapiv˘ch
zvratÛ, scelenou souhrou okolností ve strhující koncert
jdoucí aÏ na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama lidí,
muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, tajností, lÏí,
sexu a smrti. Vypráví o chybách, které dûláme a o následcích, které si za nû odná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry a lásky poukazuje právû na jejich
nezbytnost a potfiebnost v na‰ich Ïivotech.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková, Eva Ventrubová,
Tomá‰ Sagher, Robert Jícha, Martin Havelka, Tereza
·kodová a Bohumil Vitula.

P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman,
Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
Mûstské divadlo Brno pfiichází ve spolupráci s Cameron Mackintosh Ltd. a produkcí 'alt Disney s rodinn˘m muzikálem Mary Poppins, ãesk˘m divákÛm
znám˘m v prvé fiadû díky divadelnímu remaku proslulého filmu z roku 1964, ovûnãeného pûti Oscary. Ten
vznikl na motivy dûtsk˘ch kníÏek známé anglické
autorky P. L. Traversové.
Ná‰ pfiíbûh se odehrává v Lond˘nû konce 19. století
a jeho hrdinkou je originální vychovatelka Mary Poppinsová, která se zjeví na pfiání mal˘ch dûtí Banksov˘ch, jimÏ rodiãe nevûnují pfiíli‰ pozornosti. Tato
dokonalá vychovatelka disponující kouzeln˘mi dovednostmi prozáfií jejich dûtsk˘ svût hravostí, svobodou

Sofokles: OIDIPUS KRÁL
Geniální dílo z doby pfied dvûma a pÛl tisíci lety b˘vá
pokládáno za nejdokonalej‰í antickou tragédii vÛbec
a tvofií jeden z vrcholÛ svûtového dramatu v‰ech dob:
plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pfiíbûh
o zloãinu a trestu, vinû, sebepoznání a odpovûdnosti
nabízející mimofiádné herecké pfiíleÏitosti. Thébsk˘
vladafi Oidipus pátrá po pfiíãinû, pro kterou Théby
suÏuje mor podle delfské vû‰tby jde o boÏí trest za
nepotrestanou vraÏdu pfiedchozího krále Laia. Oidipus, rozhodnut˘ odhalit pravdu a vykonat pomstu, objevuje krutou minulost a pfii jejím poznání prohlédnuv
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Program leden
Činoherní scéna

hudební scéna

2.1. po 19.30 zkrocení zlé ženy

A1

2.1. po 18.00 mary Poppins

PPP/P18

3.1. út 19.30 zkrocení zlé ženy

C2

3.1. út 18.00 mary Poppins

PP1

4.1. st 19.30 zkrocení zlé ženy

A3

6.1. pá 19.30 Ptákoviny podle aristofana

A4

7.1. so 18.00 Ptákoviny podle aristofana

5.1. čt 19.30 zkrocení zlé ženy
6.1. pá 19.30 výkřiky do tmy

AB5

7.1. so 19.30 výkřiky do tmy

A6

10.1. út 19.30 Jekyll a hyde

8.1. ne 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

A2012

12.1. čt 18.00 Jekyll a hyde

9.1. po 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

M2012

13.1. pá 18.00 Jekyll a hyde

10.1. út 19.30 zkrocení zlé ženy

E2

14.1. so 15.00 Jekyll a hyde

11.1. st 19.30 zkrocení zlé ženy

AB3

14.1. so 19.30 Jekyll a hyde

12.1. čt 19.30 zkrocení zlé ženy

AB4

16.1. po 18.00 Jekyll a hyde

8.1. ne 17.00 tříkrálový koncert

8.1. ne 15.00 sugar! (někdo to rád horké)

13.1. pá 19.30 Škola základ života

11.1. st 19.30 Jekyll a hyde

zadáno

18.1. st 18.00 kráska a zvíře

14.1. so 19.30 zkrocení zlé ženy

AB6

19.1. čt 18.00 kráska a zvíře

15.1. ne 19.30 zkrocení zlé ženy

D

20.1. pá 19.30 kráska a zvíře

16.1. po 19.30 zkrocení zlé ženy

AB1

21.1. so 14.00 kráska a zvíře

17.1. út 19.30 oidipus král

R2012

21.1. so 18.00 kráska a zvíře

18.1. st 19.30 oidipus král

X2012

22.1. ne 14.00 kráska a zvíře

C4

22.1. ne 18.00 kráska a zvíře

19.1. čt 19.30 zkrocení zlé ženy

Z/T11

C5/E5

22.1. ne 18.00 brouk v hlavě
23.1. po 19.30 koločava
24.1. út 19.30 koločava
25.1. st 19.30 koločava

Ptákoviny podle Aristofana

26.1. čt 19.30 výkřiky do tmy

A4

27.1. pá 19.30 výkřiky do tmy

A5

28.1. so 19.30 mojžíš

A6

29.1. ne 19.30 výkřiky do tmy

E7

30.1. po 19.30 dokonalá svatba
31.1. út 19.30 výkřiky do tmy

AB2
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PrEmiérA

vEřEjná gEnErálkA

hosTování

DErniérA

Program úNor
Činoherní scéna

Hudební scéna

1.2. st 19.30 Dokonalá svatba

3.2. pá 14.00 Papežka

2.2. čt 19.30 Výkřiky do tmy

C4

3.2. pá 19.30 Papežka

A5/AB5

3.2. pá 19.30 Výkřiky do tmy

C5

4.2. so 19.30 Papežka

P

5.2. ne 19.30 Papežka

D/E7

5.2. ne 19.30 Dokonalá svatba
10.2. pá 14.00 Cid

6.2. po 19.30 Papežka

A1/AB1

10.2. pá 19.30 Cid

E5

7.2. út 19.30 Papežka

A2/AB2

11.2. so 19.30 Cid

P

8.2. st 19.30 Papežka

A3/AB3

9.2. čt 19.30 Papežka

A4/AB4

12.2. ne 19.30 Cid
13.2. po 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

10.2. pá 18.00 Papežka

14.2. út 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

11.2. so 19.30 Papežka

15.2. st 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

12.2. ne 18.00 Papežka

16.2. čt 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

14.2. út 19.30 Jméno růže

17.2. pá 19.30 Cid

Z/T2012

15.2. st 18.00 Jméno růže

AB5

18.2. so 18.00 Cid

17.2. pá 19.30 Kvítek z horrroru

19.2. ne 19.30 Cid

D

18.2. so 19.30 Kvítek z horrroru

20.2. po 19.30 Cid

A1

19.2. ne 18.00 Kvítek z horrroru

21.2. út 19.30 Charleyova teta

22.2. st 19.30 Jazz Side Story

22.2. st 19.30 Charleyova teta

23.2. čt 19.30 Jazz Side Story

23.2. čt 19.30 Brouk v hlavě

24.2. pá 18.00 Jazz Side Story

24.2. pá 18.00 Brouk v hlavě

28.2. út 19.30 Papežka

25.2. so 19.30 Zkrocení zlé ženy

A6/AB6

zadáno

E2/C2

29.2. st 19.30 Papežka

A6

26.2. ne 18.00 Zkrocení zlé ženy
27.2. po 19.30 Škola základ života

Jméno rÛÏe

28.2. út 19.30 Cid

A2

29.2. st 19.30 Cid

A3
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a fantazií a zcela pfievrátí pfiísn˘ fiád Banksovic domu
natolik, Ïe nakonec dokáÏe promûnit i samotné rodiãe.
ProtoÏe jak fiíká sama Mary: „Staãí jen chtít a rázem
v‰e je moÏné!“
Nejvût‰í muzikálov˘ producent v‰ech dob, sir Cameron Mackintosh, ãekal na moÏnost pfievedení filmové
verze do divadelní podoby cel˘ch 40 let. Zcela jedineãnou divadelní show doplnil nov˘mi písnûmi a vytvofiil
na jeho základû mimofiádnû v˘pravnou podívanou,
která sklízí úspûchy v Lond˘nû i na Broadwayi.
Mûstské divadlo Brno se díky svému svûtovému renomé stalo teprve 6. divadlem svûta, kterému byla pro
uvádûní tohoto úÏasného muzikálu exkluzivnû povolena licence.
eÏie inscenace se chopil Petr Gazdík, drÏitel Ceny
Thálie za rok 2010. Choreografie se ujala Lucie Holánková, scénografie je dílem Petra Hlou‰ka. Tû‰it se lze
na strhující hudební show plnou magie, nároãná taneãní a stepafiská ãísla a samozfiejmû na úÏasné pfiedstavitelky titulní role: Alenu Antalovou, Radku
Coufalovou ãi Johanu Gazdíkovou.
Dále hrají: Du‰an Vitázek nebo Denny Ratajsk˘, Martin Havelka nebo Milan Nûmec, Jana Musilová nebo
Markéta Sedláãková, Zdena Herfortová nebo Monika
Svûtnicová, Tomá‰ Sagher nebo Luká‰ Vlãek, Ladislav
Koláfi nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse:
JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval
svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana
Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘
mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. Má
doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo Muzikál skladatele Franka
Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na toto téma
slavil jiÏ velké úspûchy po celém svûtû. Strhující pfiíbûh
v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké
pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení v na‰em divadle dal‰í
mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co
svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
eÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel
·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.
Martin Doepke, Elke Schlimbach, Grant Stevens,
Christian Bieniek, Hans Holzbecher,
Andrea Friedrichs: KRÁSKA A ZVÍ¤E
Kdo by neznal Krásku a zvífie, jednu z nejkrásnûj‰ích
evropsk˘ch milostn˘ch pohádek Po slavn˘ch zpracováních, jak˘mi byly kupfiíkladu film Jeana Cocteaua
nebo divadelní hra Franti‰ka Hrubína, obnovil na poãátku devadesát˘ch let zájem o tuto látku „disneyovsk˘“ film reÏiséra Kirka Wise. ZároveÀ s jeho
divadelní verzí se v‰ak objevila na evropsk˘ch prknech
i neménû zdafiilá verze z nûmecké muzikálové kuchynû. Jejím autorem je vynikající nûmeck˘ skladatel
a aranÏér Martin Doepke, kter˘ ve spolupráci s libretistou Christianem Bieniekem a textafii Elke Schlimbachovou a Grantem Stevensem vytvofiil vskutku
pozoruhodné dílo. Kráska a zvífie po mimofiádnû
úspû‰né nûmecké premiéfie v Kolínû nad R˘nem roku
1994 absolvovala nûkolik zdafiil˘ch turné po celém Nûmecku – nejnovûj‰ím bylo úspû‰né turné Mûstského
divadla Brno v reÏii Stanislava Mo‰i a choreografii
Igora Barberiãe po Lucembursku, Nûmecku, ·v˘carsku, Itálii a Rakousku.
Hlavní inovací pfiíbûhu o kupci, kter˘ upadne do spárÛ
obávaného, zrÛdnû vyhlíÏejícího vládce opu‰tûného
zámku a musí mu pfiislíbit za vysvobození jednu ze
sv˘ch tfií dcer, je jeho lokalizace – pÛvodnû francouzská pohádka je zafiazena do ospalého prostfiedí typicky
nûmecké vesniãky. Právû tam sní Kráska, nejmlad‰í
z trojice dcer, svÛj sen o vytrÏení z provinãní nudy –
proto je ochotna i vstoupit do sluÏby ke Zvífieti. To se
ov‰em nelíbí tûÏkopádnému chasníkovi Gustavovi,
kter˘ si na Krásku uÏ dlouho myslí, a proto zorganizuje lynã Zvífiete, na nûjÏ ochotnû vyrazí celá vesnice.
V poslední chvíli si v‰ak Kráska uvûdomí, Ïe její nejasn˘ cit ke Zvífieti není soucit, ale láska....
eÏie: Stano Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Du‰an Vitázek, Katefiina
Krejãová nebo Ivana Skálová, Radka Coufalová nebo
Markéta Sedláãková, Johana Gazdíková nebo Hana
Holi‰ová, Mária Lalková nebo Marta Prokopová,
Lenka Janíková nebo Tereza Martinková, Kristián
Pekar nebo Ale‰ Slanina, Jifií Hork˘ nebo Zdenûk
Junák a dal‰í.

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

22

Dokoran_leden2012_Sestava 1 20.12.11 11:06 Stránka 23

roDiNNé StříBro

JaN maZáK
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S Barborou Jelenovou
v dramatu Síla zvyku,
reÏie: Hana Bure‰ová

V divadle uÏ jste si ale snad ãernou sérii vybrali na dlouhou dobu dopfiedu…
Doufám, Ïe uÏ to, proboha, staãilo! Erik Pardus byl mÛj spoluÏák z roãníku na ‰kole,
s Karlem Jansk˘m jsem sedûl v jedné divadelní ‰atnû, s Ladislavem Lakom˘m jsem hrál
v Divadle U stolu Zapomenuté svûtlo a byl
tak vlastnû jeden z posledních, kdo s ním stál
na jevi‰ti, Jaroslav Dufek uãil na ‰kole vedlej‰í roãník, Lucka Brouãková byla velká
kamarádka a moc fajn holka…
NejblíÏ jste si byl asi s Erikem Pardusem.
Známe se uÏ od ‰koly, kde jsme navíc byli
v roãníku jenom tfii kluci. Kromû mû a Erika
je‰tû Ale‰ Jar˘, kter˘ byl potom taky u Mr‰tíkÛ v divadle, ale teì uÏ je nûjakou dobu
tûÏce nemocn˘. Erik byl prostû nefiízená
stfiela! Îil pofiád naplno a chtûl urvat ze Ïivota, co se dá. A vlastnû to byl on, kdo mû
taky zaãal nenápadnû „lanafiit“ z Hradce
zpátky do Brna. A pak mû v divadle hodnû
pomohl s aklimatizací, i kdyÏ jsem hlavnû
star‰í herce ze souboru znal je‰tû z doby, kdy
jsem tady dûlal kulisáka.
S Erikem vás vlastnû spojovalo i to, Ïe jste
byli obsazováni do podobného typu rolí.
Dá se to tak fiíct, i kdyÏ Erik byl víc excentrick˘. Já vÏdycky fiíkám, Ïe kaÏdá komická
role má svÛj tragick˘ podtext. Nemám rád,
kdyÏ se s hrami dûlají na divadle psí kusy. Líbí
se mnû, kdyÏ je reÏisér pokorn˘ k látce a respektuje autora. ProtoÏe autor pfiece nebyl
idiot, kdyÏ jeho dílo pfietrvalo svou dobu

JAN MAZÁK: CHCI HRÁT PRO NÁROâNÉHO A CHYTRÉHO DIVÁKA
Propojení divadelních rolí s pocity, které
zrovna proÏívá v soukromí, se Janu Mazákovi podafiilo v poslední dobû nûkolikrát.
A jak sám tvrdí, ne‰lo o náhodu. Se‰lo se mu
to takhle tfieba pfii hostování v Demlovû Zapomenutém svûtle nebo opûtovném setkání
s reÏisérkou Hanou Bure‰ovou pfii biblické
hfie MojÏí‰. KdyÏ k tomu pfiiãteme sérii
úmrtí, které letos potkaly Mûstské divadlo
Brno, vyplynulo téma pro na‰e prosincové setkání samo.
Pfiimûly vás události z poslední doby víc
k pfiemítání o smyslu Ïivota?
O smrti pfiem˘‰lím v podstatû dnes a dennû,
takÏe teì to moÏná bylo jen o to intenzivnûj‰í. Pochopitelnû mû to zasáhlo hodnû.
Nikdo tady nevíme dne ani hodiny.

Se ZdeÀkem Bure‰em
v komedii Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák
24
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a pofiád se uvádí. ReÏisér naopak mÛÏe je‰tû
pfiidat nûjakou kvalitu navíc.
Tak to vám musí vyloÏenû sedût styl práce reÏisérky Hany Bure‰ové.
Pfiesnû tak, Hanka je podle mû jedna z na‰ich
nejlep‰ích souãasn˘ch reÏisérek. A zkou‰et
s ní teì poslední dobou jednu hru za sezonu
je vyloÏenû radost! Hanka k textÛm pfiistupuje s velkou pokorou a snaÏí se vychovávat
si nároãného a chytrého diváka, pro kterého
chci hrát i já. A Hanka má navíc i velk˘ Ïánrov˘ zábûr – od lidového divadla pfies comedii delº arte aÏ tfieba k historické fresce.
Poslední hrou, kterou jste spoleãnû nazkou‰eli, je biblick˘ pfiíbûh o MojÏí‰ovi.
KaÏdé pfiedstavení MojÏí‰e pro mû znamená
dvû hodiny jevi‰tní meditace. Takové zastavení v ãase. Kladou se tam ty nejzákladnûj‰í
otázky lidské existence, takÏe prostoru k pfiem˘‰lení je víc neÏ dost. Mám tam ale kromû
toho i jeden svÛj velk˘ v˘stup, pfii kterém se
pûknû zad˘chám, takÏe to potom pûknû úpí
moje artróza v kyãli.
Pfiedtím jste s Hankou Bure‰ovou dûlal komedii ·kola základ Ïivota. Jak˘ pro vás byl tento
trochu nostalgick˘ návrat do ‰kolních lavic?
Trochu jsem se pochopitelnû bál konfrontace
se slavn˘m filmem a mojí rolí, kterou kaÏd˘
zná od Jaroslava Marvana. Ale na‰e pfiedstavení je ve v˘sledku úplnû jiné, protoÏe hodnû
vycházíme z literární pfiedlohy Jaroslava
Îáka. Hance se to navíc podafiilo udûlat
vtipnû, ale ne jako fiachandu za kaÏdou cenu.
Pfiitom by to mohlo velice lehce sklouznout
k exhibicionismu, ale Hanka tohle pevnû hlídala a nedovolila nám Ïádnou odboãku.
Zjednodu‰ení pfiíbûhu jenom na tfieskutou
zábavu brání i sílící atmosféra období druhé
svûtové války.
Tento nostalgick˘ pfiesah se mnû na tom
právû líbí. âlovûk si najednou uvûdomí, Ïe
tato generace je uÏ nenávratnû pryã a s ní
i úroveÀ tehdej‰í spoleãnosti. Dnes se tfieba
úplnû vytratila úcta ke kantorÛm.
Cítím z vás pfiekvapivû ãasto smutek a rezignaci. Nebo se m˘lím?
Ne, uvaÏoval jsem tak vÏdycky. A nepfii‰lo to
u mû tfieba aÏ s vûkem. Nikdy jsem v sobû nemûl
to nespoutané bohémské bláznûní, vÏdycky
jsem mûl smysl pro rodinu a dal‰í povinnosti.
Je potom zvlá‰tní, Ïe na divadle hrajete
ãasto spí‰ komediální role. Vlastnû jednou
z mála va‰ich váÏn˘ch postav byl Jakub
Deml v Zapomenutém svûtle, které hrajete

S Milanem Nûmcem
v muzikálu Sugar!
reÏie: Stanislav Mo‰a

v Divadle U stolu. Za tuto roli jste byl nominován i na Cenu Alfréda Radoka.
Ale hrál jsem i jiné váÏné role. Jednou z m˘ch
prvních rolí v Mûstském divadle byl tfieba Jindfiich VIII. Roli Caribaldiho v Síle zvyku povaÏuji také víc za tragickou neÏ komediální.
Pokud jde o Zapomenuté svûtlo, to mû dostalo okamÏitû. Breãel jsem nad tím textem
jako malej kluk. A dodnes to hraju moc rád.
Pro herce je taková role v˘zva, protoÏe Deml
tam vyjadfiuje samé odtaÏité pocity a sloÏité
vnitfiní pohnutky.
A moÏná zase ne náhodou máte ke kraji
Demlova pÛsobení i osobní vazby.
Je to tak, kousek od Tasova máme chatu. NaráÏíme tam na Demla prakticky na kaÏdém
kroku. Ve sv˘ch kníÏkách se tfieba zmiÀuje,
Ïe ãasto chodil do jednoho ml˘na blízko na‰í
chaty. TakÏe tam tu jeho pfiítomnost pofiád
cítím.
Na závûr mû zajímá, jestli jste nezmûnil
názor a pofiád se drÏíte svého kréda, aby
tady po vás nic nezÛstalo.
Samozfiejmû. V‰e „velké“, co ãlovûk vymyslel
a stvofiil, velice záhy pomine. Ale co tady zÛstane tisíce a tisíce let, bude jenom ten svinãík.
Lenka Suchá, foto: jef Kratochvil,
Tino Kratochvil
V dramatu
Markéta
Lazarová,
reÏie:
Stanislav Mo‰a
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dík. Hrál samozfiejmû onu rozporuplnou postavu Jekylla a Hydea, pro niÏ je jako stvofien˘ (alternuje Du‰an Vitázek). Hudební
scéna MdB je moderní, technicky vyspûlá
a toho vyuÏil scénograf Christopher Weyers
(jistû za vydatné pomoci brnûnského asistenta Lubomíra Spáãila a realizátora projekcí
Petra Hlou‰ka). Svûteln˘ design mûl na starosti David Kachlífi. Do jevi‰tních realizací se
stále ãastûji dostává digitální osvûtlovací
technika, aby spoluvytváfiela celkov˘ dojem
z pfiedstavení. Jekyll a Hyde v Brnû je toho
dÛkazem – jedná se o v˘tvarnû jedno z nejpÛsobivûj‰ích a nejopulentnûj‰ích pfiedstavení, jaké se tu kdy hrálo.
Orchestr pracoval pfiíkladnû a krásná hudba
Franka Wildhorna se nesla hledi‰tûm a byla,
napí‰i to ponûkud amatérsky, uchu velmi pfiíjemná. Zásadní zmûnou oproti karlínské
verzi je pofiízení nového pfiekladu (Petr Gazdík, Jan ·otkovsk˘, Karel ·karka), kter˘ je
zpûvnûj‰í a ve frázování pfiesnûj‰í. Na rozdíl
od pÛvodní literární pfiedlohy, kde nemûly
Ïeny Ïádnou podstatnou roli, v libretu muzikálu je to Emma, snoubenka doktora Jekylla,
a Lucy, dívka lehk˘ch mravÛ, o kterou má
zájem alter ego Henryho Jekylla, násilník
a vrah pan Hyde.
Hana Holi‰ová jako mladiãká Emma hrála
a zpívala tak, jak se od ní oãekává. Zku‰ená

NaPSali o NáS
MUZIKÁL JEKYLL A HYDE V BRNù –
HORROR S P¤ÍDECHEM ROMANTIKY
Na jevi‰ti se (pokud je autorovi tûchto fiádkÛ
známo) atraktivní pfiíbûh nikdy neobjevil,
i kdyÏ bylo dílo autorsky volné po zákonn˘ch
70 letech ochrany práv jiÏ v roce 1964. Teprve
v roce 1995 se po tûÏk˘ch porodních bolestech (nahrané gramo, ale ‰patné libreto, v˘mûna libretisty) dostal StevensonÛv román,
znaãnû pfiepracován, na jevi‰tû. Obcházel
Spojené státy, aby nakonec zakotvil v Atlantû
a píseÀ z muzikálu This Is The Moment se
stala písní Olympiády v USA a posléze písní
inaugurace Billa Clintona do úfiadu prezidenta USA. To uÏ je dostateãnû vlivná
legitimace na vstup do muzikálového ráje. Oficiální broadwayská premiéra byla
v Plymouth Theatre v roce 1997 a inscenace
se doãkala 1548 repríz. Je zfiejmé, Ïe co se objeví na Broadwayi, to povût‰inou dobude cel˘
divadelní svût. I Jekylla a Hydea ãekal takov˘
osud… V roce 2005 se doãkala i Praha. Karlínské divadlo bylo naãas pfiestûhováno do
Paláce kultury nad Nuselsk˘m mostem, aby
se mohlo po niãivé povodni od základu opravit. A právû tam, kde kdysi znûlo skandování
z komunistick˘ch sjezdÛ, rozeznûla se hudba
Franka Wildhorna. Ústfiední postavu zpíval
Dan HÛlka, v té dobû jiÏ slavn˘ a proslaven˘
zpûvák z ãeského muzikálu (a také horroru)
Draculy, a to byl dostateãnû siln˘ „tahák“,
aby i sjezdov˘ palác zaplnili milovníci tohoto
Ïánru. Po opravû karlínského divadla se alespoÀ na chvilku pfiestûhoval Jekyll na domovskou scénu HdK, kde dospûl v prosinci roku
2007 pfies protesty mnoha fanou‰kÛ k derniéfie.
V Evropû se hraje nûkolik mírnû odli‰n˘ch
verzí díla. Na rozdíl od producentského
domu Cameron Mackintosh z Lond˘na,
kter˘ ãasto pfiesnû diktuje inscenátorÛm
obsah i vnûj‰í design svûfien˘ch muzikálÛ, se
mohou chovat inscenátofii v pfiípadû Jekylla
a Hydea volnûji. Brnûnská inscenace je
údajnû nejblíÏe vídeÀskému provedení, které
inscenaãnû spoluvytváfiel dirigent Caspar
Richter, stál˘ spolupracovník Mûstského divadla v Brnû. Ten také premiéru v Brnû dirigoval.
Brnûnskou inscenaci reÏíroval umûleck˘ ‰éf
muzikálu, zku‰en˘ herec a reÏisér Petr Gaz26
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Du‰an Vitázek je urãitû dobr˘ typ na Jekylla
a Hydea. Jeho JeÏí‰ ve svûtoznámém muzikálu mu urãitû dával vstupenku do nároãné
role. Známe ho také jako Berta z Mary Poppins nebo Che z muzikálu Evita. Na druhém
premiérovém veãeru jsem vidûl v této roli reÏiséra pfiedstavení Petra Gazdíka. V Mûstském divadle v Brnû pÛsobí jiÏ 18 let. Stále
mladû energick˘, vÏdy silná osobnost na
scénû. Pln˘ hlas, pravdivé herectví, skvûlá pûvecká technika. Zdá se, Ïe od romantického
Tonyho ve West Side Story pfiece jenom za ta
léta vyzrál. Jeho David v Mo‰ovû Pekle, nebo
Jean Valjean v Bídnících, to byly bohaté a nároãné role. Ale snad tu nejnároãnûj‰í si pfiidûlil právû v muzikálu, kde hraje dvojí
postavu. Mírného, ale umínûného vûdce, ve
kterém je druhé já – hrozn˘ vrah. Rád vûfiím,
Ïe si tu roli uÏil. Jeho charizma pfieskoãilo
z jevi‰tû do hledi‰tû, zejména závûreãná Konfrontace byla strhující. Mohli bychom postupnû jmenovat v‰echny role. K tomu
úãelnou choreografii Lucie Holánkové, práce
na textu ãi dobfie do inscenace zapadající kost˘my, které navrhla Andrea Kuãerová.
Na druhé premiéfie, kde jsem byl pfiítomen,
se na konci roztleskalo hledi‰tû ve stoje, potlesk byl dlouh˘, boufiliv˘ a upfiímn˘. Mûstské
divadlo v Brnû má na kontû dal‰í svûtov˘ supermuzikál, na kter˘ bude urãitû dlouho a po
zásluze vyprodáno.
Peter Stoliãn˘,
www.musical-opereta.cz, 25.11.2011

umûlkynû, kovaná Karlínem, Státní operou
i Novou scénou v Bratislavû, je od roku 2005
kmenovou ãlenkou MdB. Roli ãisté, láskou
naplnûné, ale i rázné Emmy zahrála v˘bornû.
Ale umím si v ní pfiedstavit i alternující Johanu Gazdíkovou, kterou si pamatuji jako
Jane z âarodûjek z Eastwicku nebo jako
jednu z Mary Poppins.
Druhou Ïenskou rolí je Lucy, dívka z ulice,
prostitutka, do které se bohuÏel zakouká
Hyde. Vedle zku‰ené Ivany VaÀkové (napfiíklad Anita z West Side Story) jsem v alternaci
vidûl Viktóriu Matu‰ovovou, která hostovala
ze Slovenska. Nevím o ní témûfi nic, ale jde
opravdu o objev. Hrála a zpívala zcela bravurnû a jistû se s ní na Hudební scénû MdB
je‰tû setkáme.
Pfiítele doktora Jekylla, Johna Uttersona,
hraje Milan Nûmec, kterého sice mám v pfiedstavách zejména jako komického Ïenáãe
v Dokonalé svatbû, ale vûfiím, Ïe i pfiítele doktora hrál naprosto profesionálnû. Vidûl jsem
v‰ak v alternaci Karla ·karku, univerzálního
umûlce, pfiekladatele, libretistu, sbormistra
a samozfiejmû herce. Jeho Utterson byl vûrohodn˘, opravdov˘ pfiítel. Tady je nutné pfiipomenout, Ïe na rozdíl od pÛvodního
pfiíbûhu, kde se Jekyll zabije sám, aby v sobû
zase neoÏivil vraha Hydea, v muzikálové
verzi je to právû pfiítel Utterson, kter˘ ãlovûka postiÏeného dvojí tváfií zastfielí. Je to divadelnûj‰í, dramatiãtûj‰í, myslím si, Ïe se
libretista rozhodl správnû.
27
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inscenace. StûÏejní píseÀ Confrontation je tak
celá zaloÏená na kontrastním stfiídání bílého
(Jekyll) a ãerveného (Hyde) kuÏelu svûtla.
Jednou ze slibovan˘ch devíz brnûnského nastudování muzikálu mûl b˘t nov˘ pfieklad, na
kterém se podílela hned trojice Petr Gazdík,
Jan ·otkovsk˘ a Karel ·karka. Slu‰í se uznat,
Ïe oproti pÛvodnímu pfiekladu, pouÏitému pfii
ãeské premiéfie v Hudebním divadle Karlín
v roce 2005, je tento sv˘m v˘znamem blíÏ anglickému originálu.
VaÀková jako Lucy dominuje
Oproti pÛvodní kniÏní pfiedloze skotského
spisovatele Roberta Louise Stevensona Podivn˘ pfiípad Dr. Jekylla a pana Hydea z roku
1886 je v muzikálu více zv˘raznûna linka milostn˘ch vztahÛ.

VITÁZKÒV STRHUJÍCÍ ZÁPAS MEZI
DOBREM A ZLEM
Americk˘ muzikál Jekyll a Hyde v nastudování Mûstského divadla Brno staví hlavnû na
svûtelném designu a nároãné scénografii.
Dal‰í z fiady svûtov˘ch muzikálÛ si po své
poslední premiéfie mÛÏe „od‰krtnout“ Mûstské divadlo Brno. Muzikálov˘ horor Jekyll
a Hyde od americk˘ch autorÛ Franka Wildhorna a Leslieho Bricusse uvedl soubor
v reÏii Petra Gazdíka a v hudebním nastudování vídeÀského dirigenta Caspara Richtera.
Jednoznaãnû nejsilnûj‰ím záÏitkem pfiedstavení
je v˘kon Du‰ana Vitázka v titulní dvojroli svûdomitého lékafie a nelítostného vraha. Sv˘m suverénním ztvárnûním si tak Vitázek fiekl
minimálnû o nominaci na dal‰í hereckou cenu.
Vûdec i bûsnící zvífie
Po trochu pomalej‰ím zaãátku se rozjíÏdí ke
strhujícímu a ãím dál víc gradujícímu projevu,
v nûmÏ nemá slab‰ího místa. Vitázek hraje
s obrovsk˘m nasazením, bez problémÛ vyzpívává i nároãné pûvecké party a na drobn˘ch
detailech dokazuje, Ïe má roli zvládnutou po
v‰ech stránkách. Hlavnû v pasáÏích hrÛzného
monstra Hydea jedná skuteãnû jak smyslÛ
zbaven˘, naplno vyuÏívá sv˘ch fyzick˘ch
pfiedpokladÛ a s akrobatickou mr‰tností
skáãe z jednoho pilífie mostu na druh˘, aby
dostihl svoji pfií‰tí obûÈ. Dokonal˘ je i ve vtefiinov˘ch promûnách z Jekylla na Hydea, a to
jak hlasovû, tak gesticky. Jinak a zcela po
svém pojal titulní roli alternující Petr Gazdík.
Jekylla i jeho zlé alter ego vystavûl dÛkladnû
spí‰ po herecké stránce a na suverénním pûveckém v˘konu.
V˘borná, plynulá reÏie
Jako reÏisérovi inscenace se Gazdíkovi podafiilo sestavit nároãn˘ scénosled muzikálu plynule a v tempu. Úkol to byl o to tûÏ‰í, Ïe
mnohokrát se pfiestavby scény prolínají je‰tû
do pfiedchozích v˘stupÛ. Hlavnû díky technické vybavenosti Hudební scény ale pfiedstavení nikdy neztrácí spád. Scénograf
Christopher Weyers k tomu vyuÏil v‰ech
moÏností moderního jevi‰tû, vãetnû v˘mûny
dekorací ze stran nebo za poloprÛsvitnou
oponou. Scénografie hodnû tûÏí i z projekcí
Petra Hlou‰ka (vûrné napodobeniny Big
Benu a lond˘nského Parlamentu, siluety nádraÏí a hfibitova, pfiijíÏdûjící vlak).
Svûteln˘ design se povedl
Právû svûteln˘ design (David Kachlífi) pov˘‰il Gazdík na jednu z nejdÛleÏitûj‰ích sloÏek

Z pfiedstavitelek Ïensk˘ch rolí muzikálu jednoznaãnû dominuje Ivana VaÀková. Postavu
prostitutky Lucy obdafiila jak smyslností, tak
i hluboce procítûn˘m hereck˘m projevem.
Zaujala i pûveckou jistotou podpofienou zajímavou barvou hlasu. K vrcholÛm jejího v˘konu patfií píseÀ Someone Like You (v závûru
pÛsobivû „rozplynutá“ v lond˘nské mlze)
nebo duet s Petrem Gazdíkem Dangerous
Game.
Ze ãlenÛ company zaujmou i pfii mal˘ch sólov˘ch v˘stupech Ale‰ Slanina coby bídák
28
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K mimofiádnému v˘sledku pfiispûla také
Ivana VaÀková v roli tajemnû ne‰Èastné prostitutky Lucy.
Diváci kfiiãeli Bravo!
Chvályhodn˘mi jsou také muzikálové v˘kony
Ale‰e Slaniny (bídák Spider) a Jany Musilové
(Nellie). Jenom první ãeská scéna hudebního
divadla mÛÏe sloÏit Company z hvûzd, jak˘mi
jsou Lalková, Slováková, Jedliãková a sedm
dal‰ích pfií‰tích.
V‰echno v âesku pfiedbíhá prostorová a videoartová scéna Christophera Weyerse s projekcemi Petra Hlou‰ka a se svûteln˘mi efekty
Davida Kachlífie. S duchem inscenace korespondují kost˘my Andrey Kuãerové a vynalézavá choreografie Lucie Holánkové...
Kdyby se to mohlo, volal by kritik s publikem
bravo. Ale nesmí.
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 22.11.2011

Spider nebo ‰éfka nevûstince Nellie Jany Musilové (jímavû zazpívaná píseÀ Girls of the
Night). VÛbec perfektnû secviãené a energicky rozpohybované sborové choreografie
(Lucie Holánková) patfií k siln˘m momentÛm
inscenace. Dopomáhá k tomu i navození
témûfi autentické atmosféry ulic starého Lond˘na pomocí koufie, mlhy, ohÀÛ, vÛnû tabáku
a propracovan˘ch kost˘mÛ (Andrea Kuãerová).
Brnûnsk˘ Jekyll a Hyde je fiemeslnû dobfie
odveden˘m muzikálem a za vidûní stojí uÏ
jen pro strhující v˘kon Du‰ana Vitázka.
(Psáno z premiéry 19. listopadu a repríz
23. a 28. listopadu 2011.)
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 5.12.2011
DU·AN VITÁZEK – NE·ËASTN¯
JEKYLL, BùSNÍCÍ HYDE
Do Brna jako uragán vtrhl Jekyll a Hyde
Franka Wildhorna a Leslie Bricusse. Dvojí
setkání Stanislava Mo‰i na pfiedstaveních
„gotického muzikálového hororu“ – v New
Yorku a na premiéfie ve Vídni – pfiivedlo do
t˘mu reÏiséra Petra Gazdíka v brnûnském
Mûstském divadle pfiedev‰ím vûhlasného dirigenta, VídeÀáka Caspara Richtera.
Richter v‰echny rozboufiil k velkému v˘konu.
V pfiípadû premiérového pfiedstavitele titulní
role Du‰ana Vitázka oznaãím hereck˘ v˘kon
rovnou za suverénní, bûsniv˘, intonaãnû naprosto ãist˘.
âeská rehabilitace
I kdyÏ si Wildhorn zejména kolem Broadwaye nese stigma autora hitÛ, kter˘ na divadelní show nestaãí – moÏná závist, Ïe skládal
mj. i pro Whitney Houstonovou – je part jeho
Dr. Jekylla a Mr. Hydea mimofiádnû nároãn˘.
A svûtovû úspû‰n˘. Zejména herecky nezvládl protiklady obou poloh ani Daniel
HÛlka v nevydafiené, krátkodeché karlínské
inscenaci.
Pfiesnû podle Wildhornovy zásady inscenace
neklonovat, n˘brÏ tvofiit jejich nové a dal‰í
originály, stává se brnûnská perfekcionalistická verze v novém pfiekladu ãeskou rehabilitací tématu.
Vitázek je dokonal˘m pfiedstavitelem lva salonÛ a umínûného vûdeckého experimentátora Jekylla i jeho zl˘m alter ego, monstrem
Hydem. V zápase o tragicky rozdvojenou
identitu se umí promûnit v jediném taktu hlasovû i gesty. Muzikálov˘ v˘kon, jak˘ jsme
letos je‰tû nevidûli. Suverenita, dokonalost!

BRNùNSKÉ CHICAGO ZAZÁ¤ILO
VE ZLÍNù
Nikomu jistû není pfiíjemné, kdyÏ je srovnáván s nûk˘m známûj‰ím, slavnûj‰ím ãi úspû‰nûj‰ím. Vût‰inou z toho totiÏ nevyjde jako
vítûz (to se stává velmi zfiídka), nejvût‰ího
úspûchu tedy mÛÏe dosáhnout, kdyÏ je oznaãen za stejnû dobrého a úspû‰ného. V pfiípadû
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Nejvíce viditelnou souãástí muzikálu a divadla celkovû jsou herecké v˘kony. Bylo pozoruhodné a milé zjistit, Ïe existuje je‰tû
dokonalá spolupráce a vzájemná souhra.
PfiestoÏe nûkdo hrál men‰í roli a nûkdo zase
vût‰í, nebylo z jevi‰tû cítit Ïádné napûtí a pfievy‰ování. V‰ichni si byli rovni, nikdo nevyãníval nebo se pfiehnanû nesnaÏil zaujmout.
V‰echno do sebe naprosto pfiesnû zapadalo,
kaÏd˘ pohyb, kaÏdé slovo, celé pfiedstavení
mûlo neobyãejn˘ náboj a ‰vih. K tomu velkou
mûrou pfiispûli sv˘mi v˘kony Du‰an Vitázek
(Billy Flynn), Ivana Skálová (Roxie Hartová)
ãi Svetlana Slováková (Velma Kellyová),
ktefií divákÛm pfiedvedli v úplnosti své taneãní, pûvecké i komické nadání. Mezi dal‰í
pfiedstavitele, ktefií mû osobnû velmi pfiekvapili, patfií Alena Antalová (máma Mortonová) a Luká‰ Vlãek (Amos Hart).

divadelního pfiedstavení a jeho filmového
zpracování to platí dvojnásob. KdyÏ si divák
zvykne na filmovou verzi, není pro nûj
snadné osvobodit se od ní a nechat se vtáhnout a plnû ovládat pfiedstavením divadelním. Proto není divu, kdyÏ z inscenace
odchází minimálnû se smí‰en˘mi pocity, ne-li
se zklamáním, jelikoÏ se nedoãkal sv˘ch oblíben˘ch scén, gest ãi detailÛ, které se mu tak
moc líbily ve filmu. Na pfiedstavení Chicago
v provedení Mûstského divadla v Brnû (které
hostovalo v Mûstském divadle ve Zlínû prvního listopadu) jsem ‰la právû s tûmito pocity.
Napûtí, zvûdavost i strach mû provázely cestou do divadla aÏ do chvíle, kdy jsem usedla
na své místo. V momentu, kdy se zvedla
opona, jsem byla naprosto pohlcena vlnou
skvûlé hudby, excelentních hereck˘ch a taneãních v˘konÛ, jedineãné scény a svûtelného
umûní, díky kterému jsem byla vtaÏena pfiímo
do stfiedu dûje. Vût‰inou jsem velmi skeptická vÛãi jak˘mkoliv snahám o „napodobování“ americk˘ch muzikálÛ, v na‰ich konãinách vyznívají dost uboze (nejen kvÛli malému rozpoãtu). Za to, co v‰ak pfiedvedli
brnûn‰tí herci v muzikálu Chicago, by se nemuseli stydût ani mnohé americké divadelní
spoleãnosti.
KaÏdá sloÏka pfiedstavení byla velmi profesionálnû provedena, bylo by tedy obtíÏné vyjmenovat ty, ktefií byli pro inscenaci
nejdÛleÏitûj‰í a jejichÏ práce byla nejpreciznûj‰í, musela bych totiÏ vyjmenovat v‰echny,
ktefií se na pfiípravû muzikálu podíleli. Jednu
trojici muÏÛ v‰ak musím zmínit. Prvním
z nich je velmi zku‰en˘ a úspû‰n˘ reÏisér
Stanislav Mo‰a, kter˘ v MdB uvedl jiÏ mnoho
svûtov˘ch muzikálÛ (West Side Story, My
Fair Lady, Cabaret, Evita apod.). Hudební
stránku mûl na starosti ‰éfdirigent Ondfiej Tajovsk˘. Jemu a v‰em muzikantÛm, ktefií hráli
naÏivo, patfií velké uznání za nastudování tak
obtíÏn˘ch skladeb.
Díky nápaditému a pÛsobivému zámûru scénografa Jaroslava Milfajta jsme mohli obdivovat hráãe pfiímo na scénû. Po zvednutí
opony se pfied ohromen˘mi diváky vynofiila
obrovská klec, která pfiedstavovala vûzeÀské
cely, ve kter˘ch byli jednotliví hudebníci zavfieni po celou dobu pfiedstavení. Ve voln˘ch
celách se pak stfiídali pfiedstavitelky vraÏedkyÀ. ·edá klec se díky svûteln˘m variacím
mûnila v záfiící kabaretní scénu plnou drsn˘ch
i nûÏn˘ch zvukÛ.

Máma Mortonová je hlavní dozorkynû, mûla
by to b˘t hrub‰í a neoblomná Ïena, kterou
obmûkãí jen peníze. Alena Antalová jí v‰ak
dodala hodnû nûÏnosti, laskavosti a urãitého
vnitfiního ne‰tûstí, pro své svûfienkynû je
opravdovou mámou. Luká‰ Vlãek je pro mû
osobním objevem, pfiestoÏe hrál „neviditelného“ Amose Harta, vnímali ho diváci urãitû
velmi intenzivnû. Jeho tragika spoãívá paradoxnû v tom, Ïe je hodn˘, dÛvûfiiv˘ a umí od33
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pou‰tût. Pro v‰echny je jen hloup˘ a neviditeln˘ ‰a‰ek. Proto pro nûj byl velmi pfiíznaãn˘
kost˘m klauna, ve kterém zpíval o pocitu své
prÛhlednosti a nezájmu ostatních lidí. Klaunsk˘ kost˘m korespondoval s dal‰ími prvky
pfiedstavení (dozorci obleãení v cirkusové
uniformû), které nás uvádûly v domnûní, Ïe
se jedná o cirkusové pfiedstavení ãi o nûjak˘
zábavn˘ kabaret.
Chicago je muzikál pln˘ zábavy a ironie, za
touhle opojnou stûnou se v‰ak objevuje tragika dne‰ní doby. Laãnûní po senzaci a ãekání
na chybu druh˘ch je kaÏdodenní praxí.
Z pfiedstavení sice odchází divák ohromen
a potû‰en, ale taky nahlodán pocitem provinûní ãi uvûdomûní si, Ïe také patfií do celého
tohoto cirkusu.
Zuzana Machálková,
http://nocnik.igordostal.cz, 2.11.2011
DIVADLO PRO STÁDA BEZ PAST¯¤E
V posledním desetiletí se v Mûstském divadle
Brno stalo jiÏ tradicí, Ïe novou sezonu tu zahajují inscenace reÏisérky Hany Bure‰ové
a dramaturga ·tûpána Otãená‰ka. Z jejich
spolupráce s tamním profesionálnû velice siln˘m a zdatn˘m ansámblem vzcházejí pozoruhodná scénická díla, která vût‰inou patfií
k vrcholÛm toho, co se bûhem roku odehraje
v celém ãeském divadle. V leto‰ním roce se
Bure‰ová po dvaceti letech vrátila k MojÏí‰ovi, lidové hfie o starozákonním proroku napsané L. P. 1811. Jejím autorem je Franti‰ek
Vodseìálek, krejãí, hospodáfi a zedník ze
Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. Napsal
postupnû celkem sedm her na „náboÏenské
námûty“ – a také Novou komedii o Libu‰i.
Své hry provozoval se sousedy ve Staré Vsi
a okolních obcích zhruba v první tfietinû devatenáctého století.
Podobnû jako v inscenaci z roku 1990 tvofií základ scény víceúãelová dfievûná konstrukce
uprostfied. Skládá se z dvojích schodÛ, z plo‰iny nahofie sly‰íme zpupného faraona, ale
také MojÏí‰e pfiiná‰ejícího ze Sinaje desky Zákona, mezi sloupky pod plo‰inou se objevuje
zaclonûná komnata egyptské princky, ale posléze i sídlo pohanského Bála, kterého komicky vz˘vají egypt‰tí mudrcové, pfied ní
probûhne MojÏí‰ova svatba s dcerou madiánského knûze. „Sousedskost“ pfiedstavení vyjadfiují Ïidle rozestavûné podél stûn.
Nepfieberné mnoÏství postav si stejnû jako
v sousedském lidovém divadle vynutilo, Ïe se

herci objevují ve více rolích, a to nejen pfii kolektivních v˘stupech IzraelitÛ prchajících
z Egypta nebo Ïehrajících na svÛj údûl pfii putování na pou‰ti. Ivana VaÀková napfiíklad
postupnû hraje MojÏí‰ovu matku, jeho nevûstu i jeho sestru. Bez vedlej‰ích rolí zÛstávají pouze MojÏí‰ a Blázen. MojÏí‰ovi vtiskl
jeho pfiedstavitel Igor Ondfiíãek muÏnou velebu a sílu, a to i v okamÏicích, kdy se zdráhá
naplnit své poslání. Postava je celá v bílém,
ostatní Izraelité vãetnû Opovûdníka (Ladislav
Koláfi) v ãernobílém odûvu, v kontrastu
k pestré egyptské nádhefie. Na pfiedstavení se
podílí Ïivé hudební tûleso. Inscenace respektuje skuteãnost, Ïe ná‰ ãas je jin˘ neÏ sousedsk˘ ãas dlouh˘ch zimních veãerÛ v Jizersk˘ch
horách pfied více neÏ pfied sto padesáti lety.
ReÏisérka pfiedlohu v˘raznû krátila, a tak je
v pfiedstavení pouze nûkolik statick˘ch momentÛ – tûÏko by ‰lo krátit poãet egyptsk˘ch
ran na polovinu. Cílem obnoven˘ch obrazÛ
z biblické dûjepravy pochopitelnû nebylo
pfiedvést divákÛm repliku nebo preparátorskou rekonstrukci venkovského divadelního
Ïivota.
Hana Bure‰ová umí dodrÏet urãitou formu,
nijak nevyhlazuje neumûlá zjednodu‰ení
pfiedlohy. Podafiilo se jí vytvofiit Ïivé divadlo
také tím, Ïe herecké pfiedstavitele dokázala
36
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Hrubínova úprava (1970) a filmové zpracování Juraje Herze (Panna a netvor, 1978), ze
svûtov˘ch pak Kráska a zvífie z pera Jeana
Cocteaua ãi disneyovská varianta.
Mo‰ova koncepce, s jejíÏ nûmeckou verzí absolvoval evropské turné (2010), se opírá
o nûmecké zpracování (ãesk˘ pfieklad a pfiebásnûní Michael Prostûjovsk˘), které si ãásteãnû upravuje a jehoÏ kofieny sahají do
Francie poloviny 18. století. Autor hudby
Martin Doepke, libretista Christian Bieniek
a Elke Schlimbach s Grantem Stevensem
(písÀové texty) situovali pfiíbûh do nûmecké
vesnice, kde Ïije snící kráska Bella (Ivana
Skálová, alt. Katefiina Krejãová). Zaklet˘
princ je zpodobnûn jako zohaven˘ netvor.
V první premiéfie jej bezkonkurenãnû ztvárnil temperamentní Du‰an Vitázek (alt. Luká‰
Janota). Dále exceloval napfiíklad Zdenûk
Junák (otec).
Brnûnská inscenace staví na stylizaci. Krásná
dÛmyslnû pojatá scéna Jaroslava Milfajta
s otoãn˘mi paravány uchvacuje pohádkov˘mi, dramatick˘mi i komick˘mi obrazy.
Poutavé kost˘my Andrey Kuãerové podtrhují jednotlivé postavy. Tempo a dech inscenace urãuje Ïivá hudba v nastudování Karla
Cóna. Muzikál nabízí nové „figury“ vãetnû
vtipnû ztûlesného kfiesla (Petr Németh), ãi
vílu v podání Radky Coufalové.
Iveta Macková, Kult, 25.10.2011

„pfiesadit“ do poloh naivního a neporu‰eného vnímání, bez protivné stylizace nebo
zesmû‰Àujícího odstupu. Stran legrace je ve
hfie koneckoncÛ postava Blázna, ‰a‰ka. Isteníkovy repliky, chytrolínská mimika a gesta
(typu vidíte, já to hned fiíkal) patfií k nejv˘raznûj‰ím vkladÛm brnûnského pfiedstavení,
navíc herec dokáÏe napfiíklad vleÏe vytvofiit
vlastním tûlem vlnky na Nilu uná‰ející ko‰ík
s mal˘m MojÏí‰em. Viktor Skála v roli Krále
egyptského faraóna vyniká pfiedev‰ím ve
chvílích, kdy je MojÏí‰ov˘m mocn˘m a lstiv˘m protihráãem. Mimofiádnû zdafiilá je
scéna bitvy IzraelitÛ s Amaleãany.
KdyÏ promlouvá Hospodin k MojÏí‰ovi –
nejen z Ohnivého kefie nebo na Sinaji – propÛjãují mu svÛj hlas rÛzní herci, muÏi i Ïeny.
Nejde o Ïádn˘ feministick˘ vrtoch. Duch
svat˘ mluvil ústy prorokÛ, ale také, byÈ nepomûrnû fiidãeji, ústy prorokyÀ, a koneckoncÛ
je, jak neotfiele pravil jeden nekonformní
souãasn˘ teolog, na‰e Matka.
Pfiípadn˘ odstup a nadhled „tûch, co vûdí
lépe“ v nás opadá ve chvíli, kdy na scénû zaznívají slova boÏího Desatera a prÛvodní
kletby v celé jejich strohé vzne‰enosti (Proklet budiÏ ten, kdo vás uãí: LÏete a vraÏdûte!).
Pfied dvaceti lety jsme si mohli do hry o MojÏí‰ovi promítat vlastní ãtyfiicetileté bloudûní
totalitní pou‰tí, dnes se pr˘ dobfie strefuje do
nostalgie po údajnû pln˘ch egyptsk˘ch hrncích a do úspû‰nû pobíhajících mal˘ch zlat˘ch
telat. Ale „MojÏí‰Ûv pfiíbûh“ není moralita.
Jeho hlub‰í smysl nám mÛÏe nyní lépe vytanout na pozadí lidsk˘ch „stád bez past˘fie“,
která se chytají kdejak˘ch náhraÏek. Toto
pfiedev‰ím máme dnes pfied oãima.
Josef Mlejnek, Divadelní noviny, 1.11.2011
POHÁDKOVÉ NASTUDOVÁNÍ
MUZIKÁLU KRÁSKA A ZVÍ¤E
V˘pravn˘ muzikál Kráska a zvífie uvedla
koncem záfií Hudební scéna Mûstského divadla Brno. Inscenaci podle koncepce Stanislava Mo‰i nastudoval Stano Slovák, jemuÏ se
podafiilo vytvofiit pohádkovû v˘pravné nastudování plné kouzel i napûtí, gagÛ, vtipu,
a v perfektním interpretaãním provedení.
Kofieny pfiíbûhu o zaãarovaném princi, kterého mÛÏe vysvobodit jen upfiímná láska, sahají hluboko do historie. Ve svûtové kultufie
se zabydlel natolik, Ïe po staletí vznikají jeho
literární, divadelní i filmová zpracování.
V âesku patfií k nejznámûj‰ím stejnojmenná
37
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HYDE MÁ V SOBù BùSY,
ALE JE VLASTNù SVOBODN¯
Jedenatfiicetilet˘ brnûnsk˘ muzikálov˘ herec
Du‰an Vitázek právû zkou‰í dvojroli v americkém muzikálu Jekyll a Hyde.
Bídníci, Evita, Mozart!, Mary Poppins, Chicago, Kvítek z horrroru, Kráska a zvífie. Ve
v‰ech tûchto muzikálech Mûstského divadla
Brno posledních tfií sezon si zahrál Du‰an Vitázek vût‰inou hlavní role. Ve zbûsilém
tempu pokraãuje dál a uÏ nosí v hlavû dal‰í figuru: rozpolcenou osobnost doktora Henryho Jekylla a Edwarda Hyda z muzikálu
Jekyll a Hyde, kter˘ bude mít v Brnû premiéru za necelé tfii t˘dny.
DokáÏete si v tom fofru vÛbec uvûdomit, jak
velké role ve znám˘ch svûtov˘ch muzikálech
hrajete?
SnaÏím se to v‰echno vstfiebat, ale nûkdy se to
nedá stíhat. Kolikrát mû napadá, Ïe kdybych
nûkomu ve svûtû vyjmenoval svoje role u nás
v divadle za poslední sezony, myslel by si, Ïe
volám urãitû z blázince. (smích) Na jednu
stranu je úÏasné, Ïe mÛÏeme dûlat v Brnû tak
velké svûtové muzikály, ale na druhou stranu
je tûÏké toho stíhat tolik najednou. Ve svûtû
je bûÏné, Ïe se nazkou‰í tfieba Mary Poppins
a hraje se potom v kuse sedm let.
Odpoãinul jste si aspoÀ v létû o divadelních
prázdninách?
Jenom tak z pÛlky. V ãervenci jsme s kamarády vyrazili na pánskou jízdu, kdy jsme na
motorkách projeli Ukrajinu a Rumunsko.
JenÏe uÏ od srpna jsem zaãal mít noãní mÛry,
jestli umím v‰echny texty, co mû v nové sezonû ãeká...
Zmínil jste muzikál Mary Poppins, kde jste
si jako kominík Bert i hodnû zastepoval...
Pfiípravu na Mary jsem vzal poctivû. ¤ekl
jsem si, Ïe budu trochu jako slavné hollywoodské hvûzdy, které dostanou velkou roli
a zaãnou kvÛli ní bláznit. Tak já jsem pfies léto
zhubl devût kilo, abych ten nároãn˘ step bez
problémÛ zvládl.
Jako milovníkovi adrenalinov˘ch záÏitkÛ se
vám musela líbit i chÛze hlavou dolÛ pfii
hlavním stepafiském ãísle. Je to tak?
To jo, jenÏe v divadle je to trochu nûco jiného. Pfii této choreografii mû pfii prvních
tfiech pokusech museli sundat, protoÏe se
mnû tak nahrnula krev do hlavy, Ïe jsem mûl
pocit, Ïe tím tlakem snad praskne!
Pomáhá vám v divadle fyziãka získaná
z va‰í sportovní minulosti?

BRNùNSKÉ V¯K¤IKY DO TMY UKÁÎOU, JAK ZRUâNù SI LIDÉ UBLIÎUJÍ
O plnohodnotn˘ divadelní záÏitek se v Mûstském zaslouÏil text hran˘ po smyslu, dokonalé herecké ztvárnûní, funkãní scéna
Jaroslava Milfajta i kost˘my Andrey Kuãerové, které pomáhají ãlovûku zorientovat se
v dûji, a samozfiejmû hlavnû reÏijní v˘klad,
kter˘ pfiíbûh poctí a nezesmû‰Àuje ho.
Stanislav Mo‰a odvedl tradiãní reÏijní práci
a hlavní herecké hvûzdy souboru Petr ·tûpán,
Viktor Skála, Markéta Sedláãková, Pavla Vitázková, Martin Havelka i dal‰í zahráli své
postavy naplno a s citem. Cenami ovûnãen˘
film podle Bovellova scénáfie Lantana, kter˘
zpracovával pfiíbûh t˘chÏ postav jako V˘kfiiky
do tmy, má s hrou na scénû Mûstského divadla Brno spoleãné bonusy aÏ krutého, ale
velmi pravdûpodobného zobrazení na‰í neschopnosti porozumût druhému a velmi
zruãné schopnosti pÛsobit si navzájem bolest.
KdyÏ vût‰ina divákÛ zjistila, Ïe pfiedstavení
bude opravdu taková „depka“, jako by jim
„hraãky spadly do kanálu“. Ov‰em kdyÏ si
ãlovûk spoãítá, kolika z nich se asi osobnû
(do)t˘kaly scény z pfiedstavení, aÈ uÏ lhaní ãi
zah˘bání partnerovi, nezodpovûdn˘ pfiístup
k sobû navzájem ãi nutkání ublíÏit druhému,
pak je namístû fiíct, Ïe toto bylo opravdu „divadlo svûta“, theatrum mundi. Jen se, pfiátelé,
dívejte. Tohle jste vy. To jsme my. A tak to má
v divadle b˘t.
Jana Soukupová, MF Dnes, 3.11.2011
38
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jen dobfií. CoÏ je nesmysl, takÏe si na sebe
vlastnû klade nesplnitelné nároky. Naopak
Edward Hyde pfiesnû ví, co chce. Ví, Ïe tamten je zloduch, tak ho zabije, protoÏe na to
má chuÈ. Tím je vlastnû hroznû svobodn˘. Má
v sobû bûsy, ale je vlastnû hroznû svobodn˘.
Jak moc jste znal téma Jekylla a Hyda pfiedtím?
Myslím, Ïe toto téma znají v‰ichni z filmu, pohádek nebo komiksÛ. U mû se k tomu váÏe
i jedna osobní vzpomínka. Pamatuji si, Ïe asi
pfied ‰esti lety jsme se o prázdninách jeli podívat se Stankem Slovákem a Petrem Gazdíkem na jedno zájezdové pfiedstavení na‰eho
divadla do Nûmecka. V autû jsme si cestou
pou‰tûli anglické cédéãko právû Jekylla
a Hyda. Hroznû se nám líbilo, ale kdyby nám
tehdy nûkdo fiekl, Ïe za ‰est let budeme dûlat
Jekylla i v Brnû, smíchy bychom se váleli pod
stolem. Pfii‰lo mnû to jako nûco naprosto nemoÏného, aby se tak mlad˘ svûtov˘ muzikál,
kter˘ dob˘vá Broadway, VídeÀ a dal‰í metropole, uvádûl v nejbliÏ‰í dobû i u nás v Brnû.
Teì je to tady a je‰tû k tomu mezi Chicagem
a Mary Poppins. To je sen.
Kdo je Du‰an Vitázek
* narodil se 29. záfií 1980 ve slovenském
Trenãínû
* vystudoval muzikálové herectví
na brnûnské JAMU
* od bfiezna 2005 je ãlenem
Mûstského divadla Brno
* v roce 2004 získal Cenu Thálie
za roli Bergera v muzikálu Hair/Vlasy
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 1.11.2011

Urãitû. Chodil jsem na osmileté sportovní
gymnázium a dûlal závodnû plavání a kanoistiku. Dodnes nedokáÏu b˘t úplnû v klidu,
musím mít pofiád nûjakou aktivitu. TakÏe divadlo mû v tomto smûru hodnû vybíjí.
(smích) Ale nikdy jsem nebyl klasick˘ soutûÏiv˘ typ, vyhovuje mnû b˘t spí‰ v pozadí.
I tak vás do popfiedí vynesla hned na startu
Cena Thálie, kterou jste získal uÏ v roce
2004 za roli Bergera v muzikálu Vlasy. Pomohlo vám to nûjak k lep‰ím nabídkám?
Tehdy to byla pro mû hlavnû obrovská euforie. Pfii‰lo to naprosto neãekanû, byl jsem
je‰tû student na ‰kole. Ale brzo jsem zjistil,
Ïe Thálie v oboru muzikál, zpûvohra a jiné
hudebnû-dramatické Ïánry mi k lep‰ím nabídkám nepomÛÏe...
Co je pro vás tedy mûfiítkem úspûchu?
Názor lidí okolo. Potû‰í mû, kdyÏ mû pochválí
tfieba ná‰ technikáfi. Divadlo není atletika
a nedá se objektivnû zmûfiit, kdo zabûhl nejrychleji.
Teì máte pfied sebou hlavní roli v muzikálu
Jekyll a Hyde. Kter˘ ze dvou protipólÛ osobnosti je vám bliÏ‰í – ten dobr˘ nebo ten zl˘?
Chceme to s Petrem Gazdíkem (reÏisér inscenace a zároveÀ jeden ze dvou pfiedstavitelÛ
titulní role – pozn. aut.) dûlat tak, aby divákÛm nebylo od zaãátku jasné, kdo je vlastnû
dobr˘ a kdo zl˘. Zvlá‰tní je, Ïe tady je to naopak, neÏ by se moÏná pfiedpokládalo. Doktor Henry Jekyll je pofiád roztûkan˘, hlavu
má zabranou v˘zkumem, sv˘mi touhami, morálními závazky. Vûfií, Ïe dokáÏe pfiijít na to,
jak z ãlovûka eliminovat zlo, aby v‰ichni byli
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PřiPraVuJeme

PaPežKa
Aãkoli milovala své poslání a byla Bohu
vdûãná za pfiíleÏitost, kterou jí vûnoval, nedokázala v sobû plnû potlaãit svou Ïenskou
pfiirozenost. Ve svém Ïivotû potkala muÏe,
s kter˘m sdílela nejen své nejvût‰í tajemství,
ale kterého také plnû milovala. Láska se jí
pak stala osudnou, kdyÏ jednoho dne, bûhem
procesí upadla z konû a pfied zraky lidí, pro
které ve funkci papeÏe tolik vykonala, porodila mrtvé dítû a sama na místû prozrazena
zemfiela.
Dech beroucí pfiíbûh je pro vût‰inu historikÛ pouze stfiedovûkou legendou, na které
není nic pravdivého a která je pouze zajímav˘m tématem nûkolika románÛ, filmÛ, studií
a bádání. Nicménû stále existují i teorie, které
Janu povaÏují za historickou osobu. Pro toto
tvrzení lze nalézt i nûkolik „dÛkazÛ“. Vedle
nemnoha obrazÛ, na kter˘ch je Jana namalována v okamÏiku své smrti, rodící v papeÏském odûvu, je to napfiíklad i zkou‰ka pohlaví
novû nastupujícího papeÏe a zmûna tradiãní
trasy papeÏského procesí tak, aby se vyhnulo
ulici, kde Jana zemfiela...
Nûmeck˘ historick˘ muzikál PapeÏka se
nepokou‰í nalézt pravdu, pouze vypráví strhující pfiíbûh, kter˘ se mohl stát. Muzikál
vznikl podle stejnojmenného románu americké spisovatelky Donny W. Crossové z roku
1996. Kniha se ihned stala bestsellerem a byla
pfieloÏena do nûkolika jazykÛ. Inspiroval se jí
mlad˘ nûmeck˘ skladatel a textafi Dennis
Martin, jehoÏ muzikál mûl svûtovou premiéru
3. ãervna 2011 v Zámeckém divadle v nûmecké Fuldû. Zde jej reÏíroval Stanislav
Mo‰a ve spolupráci s kost˘mní návrháfikou
Andreou Kuãerovou, scénografem Christopherem Weyersem, lightdesignerem Davidem
Kachlífiem a choreografkou Julií Poletovou.
Stejn˘ t˘m pfiipravuje muzikál pro ãeskou
premiéru. Muzikál PapeÏka bude podruhé na
svûtû uveden v na‰em divadle 4. února 2012
v pfiekladu Stanislava Mo‰i a Mikulá‰e
Bryana.
Klára Latzková

Tarotová karta
s figurou papeÏky
pr˘ znamená
problémy

Pfiíbûh papeÏky Jany – Legenda nebo historie?
Na poãátku devátého století se kdesi
v srdci evropského kontinentu (moÏná) narodilo v rodinû katolického knûze dûvãe, které
bylo obdafieno velik˘m nadáním. Matka,
která musela pfied sv˘m muÏem pfiedstírat
ztrátu víry v pohanské boÏstvo a nalezení jediného, pravého Boha, ji pojmenovala (snad)
Jana. Jana se (pr˘) bûhem svého vyrÛstání
nauãila ãíst, psát a pfiem˘‰let tak, jak se v té
dobû hodilo pouze pro chlapce. Mûla ale
‰tûstí, narazila na osvíceného uãitele, kter˘
její snahy a touhy podporoval a dokázal zafiídit, aby byla (patrnû) pfiijata do klá‰terní
‰koly ve Fuldû. I pfies její mimofiádn˘ talent
a schopnosti jí ale jako dívce stfiedovûk˘ svût
nenabízel jinou moÏnost, neÏ se vdát a b˘t
dobrou manÏelkou. S tím se ov‰em Jana
nedokázala smífiit, v touze po dal‰ím vzdûlání
se pfievlékla za muÏe a v tomto kost˘mu
se (zfiejmû) nenápadnû propracovávala na
pomyslném církevním kariérním Ïebfiíãku
hodnû vysoko. Shodou velik˘ch náhod se jednoho dne ocitla v ¤ímû aÏ na postu nejvy‰‰ím
a mezi lety 855 – 857 se (podle legendy) stala
oblíben˘m papeÏem Janem Anglicusem.
40
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¤editelka nadace Niké Míla Vepfieková,
námûstkynû primátora mûsta Brna Jana
BohuÀovská a námûstek primátora mûsta Brna Robert Kotzian

ReÏisér veãera Kfiídla (ceny popularity) Petr ·tûpán
a tajemnice ãinohry Sylva Smutná sãítají anketní lístky
revue Dokofián.

Muzikál Chicago nastudoval Stanislav Mo‰a také
v Divadle pod Palmovkou v Praze. Roxi svûfiil Martinû
Sikorové a Velmu hraje Petra Jungmanová.

ReÏisér Petr Gazdík se sv˘m synem, kterého jsem v minulém ãísle Dokofiánu pfieklepem pfiisoudil Johanû
Gazdíkové.

17. listopadu uplynulo 10 let od doby, kdy byl poloÏen
základní kámen Hudební scény. Tuto událost jsme si
pfiipomnûli pfied pfiedstavením muzikálu Jekyll a Hyde.

Jakub Rejman - Gazdík
Johana Gazdíková se sv˘m synem Jakubem
ManÏelé Slovákovi se synem Tadeá‰em

stalo se
Obãas nakouknu do maskérny jak vznikají postavy komedií, Jana Musilová a Svetlanka Slováková se chystají na své role v muzikálu Jekyll a Hyde.

Na tomto snímku se Pavlína Vitázková naposledy pozvolna vtûluje do role zloãinné Milady v inscenaci Tfii
mu‰ket˘fii.

ReÏisér Stanislav Mo‰a si k pfiípravû muzikálu Hair pfiizval choreografky Anetu Majerovou a Hanu „PeÀu“
Kratochvilovou.

Na pfiípravû legendárního muzikálu pracoval a za klávesy usedl stále usmûvav˘ Karel Albrecht.

Profesionální usmûv od Jakuba Zedníãka a Lenky
Janíkové do kamery Tina Kratochvila.

Legendární muzikál Hair v provedení Mûstského divadla Brno si odbyl premiéru 30. listopadu 2011 na jevi‰ti Stadtteatru ve ‰v˘carském Oltenu.

Po velmi zdafiilé premiéfie ve ·v˘carsku inscenace (reÏie
Stanislav Mo‰a) absolvuje evropské turné.

Po premiéfie muzikálu Jekyll a Hyde pfii‰la pogratulovat hvûzdû veãera Du‰anu Vitázkovi jeho neménû úspû‰ná Ïena Pavla.

Ztratit hlavu je velmi o‰idné, tu jde na‰tûstí jen o komparzistku z komedie Mûsíãní kámen.

V knihkupectví Dobrovsk˘ v Brnû se se‰li spisovatel
Radek Sauer a Zdenûk Junák, aby se podepsali do kníÏky o Ïivotních radostech a strastech ZdeÀka Junáka.

Následnû také novou kníÏku fiádnû pokfitili.

Radka Coufalová, Eva Hrbáãková a Zdenûk Helbich
v divadelním klubu.

Foto: jef Kratochvil

Luká‰ Vlãek,
Martina Severová

9. adventní Benefiční koncert

4. Prosince 2011

Petr Gazdík se sv˘m synem
Adamem

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Petr Gazdík se sv˘mi syny Jozífkem a Adámkem
Jifií Mach a Radka Coufalová
s Matyá‰em a Jirkou

Partneři divadla

6. a 7. 1. na Hudební scénû
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Politicko-satirick˘ muzikál
Hra stará témûfi 2500 let,
a pfiesto stále aktuální! Pfiíbûh o dvou uprchlících
z Athén, ktefií údernou demagogií ovládnou ptaãí fií‰i
a pfiesvûdãí tvory s nejmen‰ím mozkem, aby vybudovali velk˘ Mrakoptakohrad,
oddûlili jím zemi od nebe
a tím si podmanili bohy i lidi, zaujme svou pfiímoãarostí
a aÏ neuvûfiitelnû vûrn˘m vykreslením dne‰ní politické
scény. Podle slov Zdenka Merty, jednoho z autorÛ „vznikl
tvar takové lidové ta‰kafiice se zpûvy, Ïádné VELKÉ
UMùNÍ, ale opravdu VELKÁ SRANDA s mimofiádn˘m
spoleãensk˘m nábojem.” Tû‰it se mÛÏete na Petra
Gazdíka v hlavní roli, Zdenu Herfortovou v roli Slepice ãi
Vojtûcha Blahutu jako Blbouna nejapného a mnoho dal‰ích, to v‰e v reÏii Stanislava Mo‰i. Pfiijìte nahlédnout na
dne‰ní politickou a spoleãenskou situaci bez trpkosti, zato
v‰ak s nadhledem a úsmûvem!
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leden
2012
cena 15,- kč

uÏ ani nevím, jak jsme v rozhovoru s taxikáfiem, kter˘ mû jednou vezl pozdû v noci z divadla domÛ, pfii‰li cestou na to zvlá‰tní téma, jeÏ by se dalo nazvat: „Nehledejme skuteãnou hodnotu ãlovûka v jeho vnûj‰í podobû.“
Ob˘váme svût, kter˘ nám pfiiãinlivû a v rÛznû klikat˘ch postupech „formuje“ vkus. Jak se to
jen kupfiíkladu mohlo stát, Ïe jsme z ideálu Ïenské krásy – kypré to Venu‰e, úspû‰né matky rodu,
pfie‰li na jin˘, obecnû v‰ade potvrzovan˘ ideál a klaníme se tak dnes modle Ïeny s chlapeck˘mi boky, nadprÛmûrné v˘‰ky (i mezi muÏi) a bez Àader? Nûkde jsem ãetl, Ïe se to stalo vlastnû mimochodem, a sice siln˘m vlivem módních návrháfiÛ s homosexuálním zamûfiením, jichÏ je v této branÏi
pfievaha, a ti Ïe mûli vytvofiit právû tu dnes jedinû uznávanou „podobu Ïenské krásy“ prezentovanou ve v‰ech médiích. A kdo se do té, vskutku globální pfiedstavy o optimální podobû nevleze, aby
Ïil v komplexech ze své nedokonalosti.
(Bez souvislostí na pfiedchozí si sám aÏ smutnû ãastokrát a marnû pfii pohledu do zrcadla fiíkávám:
„UÏ aby tu bylo baroko!“ A ono se zajisté zase jednou vrátí, ale to uÏ se mû pfii mé smÛle urãitû
t˘kat nebude.)
Móda se s ãasem promûÀuje a není jednoduché ji pfiedjímat. Ona se prostû uskuteãní a ten, kdo
se opozdí, je mimo - klasick˘ zákon stáda. A aÈ jenom nepoukazuju na jiné, kriticky zavzpomínám
na to, jak jsem se spolu se sv˘mi kamarády vysmíval té pfií‰erné uniformitû, kterou se vyznaãovala nám pfiedcházející generace a kterou jsme velmi rychle a v jednom velkém ‰iku vystfiídali jako
kluci dlouh˘mi vlasy, parkrem a kanadama. Uniformita místo jiné uniformity. No prostû stádo a já
v nûm. A kdo chodil v saku a kravatû, ten to nemûl podle mû v hlavû v pofiádku.
Ona ta móda je vÛbec krajnû nebezpeãná i v oblasti umûní. Rád a ãasto uvádím jeden pfiíklad
za v‰echny: nikdo mi nenamluví, Ïe se nejednalo o ãirou a navíc obchodnû vykalkulovanou módu,
kdyÏ se ze v‰ech malífiÛ na této planetû stali vyznavaãi kubismu. Tak maximálnû tfiem z nich bych
moÏná uvûfiil, Ïe se rozhodli popfiít zákony fyziky a zvítûzit nad dvourozmûrn˘m plátnem tím, Ïe
ho pomalují trojrozmûrnû, ale tûm v‰em ostatním? Mno…? Ale ujalo se to. A spousta lidí na tom
vydûlala. A kdo tehdy maloval jinak a mnohdy i po svém, byl zatracován, Ïe je zpozdil˘ a nemoderní atd. a vÛbec.
Jasnû, Ïe si v‰ichni pfiejeme, abychom v kaÏdodenním Ïivotû co nejrychleji odhadli nového ãlovûka, se kter˘m se potkáváme, abychom tfieba vylouãili rÛzná nedorozumûní, abychom napfiíklad
jednodu‰e zjistili perspektivu na‰eho nového vztahu, ale stále neumím porozumût bleskurychl˘m
soudÛm pfieváÏnû nûkter˘ch Ïen, které hned po „prvním pohledu“ poznají, jak˘ Ïe to ptáãek pfied
nimi stojí: „Já to vûdûla hned, Ïe je to gauner…“ ÚÏasná a jak závidûníhodná intuice! A tfieba to
fakt nûkdo umí…
A ten mÛj taxikáfi mi vyprávûl onu dûsnou historku s cílem, aby z ní nad slunce vyplynulo poznání, Ïe je zcela lhostejné, jak kdo vypadá.
Stalo se to v Brnû. KdyÏ fiidiã sv˘m autem smetl na jednom pfiechodu hned nûkolik lidí a jednoho z nich na místû zabil a dal‰í dva byli tûÏce zranûni, v‰ichni, vãetnû mého vypravûãe, v hrÛze
omdlévali, ãi bez dechu stáli a nikdo nebyl schopen pomoct, kromû jednoho kluka v hadrech, kter˘ na prv˘ pohled vypadal jako bezdomovec a jehoÏ dredy nebyly módním doplÀkem, ale jak˘msi
chuchvalcem chránícím ho pfied zimou. A právû tenhle „‰pína“ zaãal okamÏitû dûlat pofiádek a sám
poskytoval zranûn˘m první pomoc a ráznû si zval k té pomoci i okolostojící a dle vyprávûní zachránil tak díky své duchapfiítomnosti i jasn˘m schopnostem tûm neboh˘m zranûn˘m Ïivot!
Lidé jsou rÛzní, chválabohu! A právû ona rÛznost v nás i na nás je bohatstvím na‰eho svûta.
A proto je trapné, hloupé a blbé, kdyÏ jako vzdûlaní lidé dopou‰tíme, aby se rÛznost stávala dÛvodem hádání se, nepfiátelství, agresivních útokÛ, pomst a válek. RÛznost je krásná a kdyÏ nûkdo
nevypadá jako já a není podle mého gusta a není podle módy, nemusí to b˘t hned nûkdo, nad k˘m
by nám bylo dovoleno ohrnovat nos!
Krásn˘, zdrav˘ a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2012 vám i v‰em tûm jin˘m
kolem nás pfieje za v‰echny své kolegy v Mûstském divadle Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

