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Gabriela
Karmazínová

vážení divadelní Přátelé,

leden
2013
cena 15,- kč

i kdyÏ Ïijeme v Evropské unii a máme tedy „evropské starosti“, kaÏd˘ z nás realizuje svÛj Ïivot
pfiedev‰ím ve svém mûstû. A divadlo, jako jeden z hlavních fenoménÛ kaÏdé obce, svou ãinností uspokojuje tu nejpodstatnûj‰í z „biologick˘ch“ potfieb lidí Ïijících na jednom ohraniãeném
území, kterému jsme si uvykli fiíkat „mûsto“.
VÏdyÈ skuteãné divadlo nalézá smysl své existence v obci, kde se odehrává. Nûjak˘ v˘znamn˘ pfiesah za hranice onoho místa je iluze. Kdo dnes ví, které dobré je divadlo tfieba v Bulharsku
nebo ve Francii nebo Nûmecku? KdyÏ se po roce devadesát uvaÏovalo, které je nejzbyteãnûj‰í
divadlo v republice, tenkrát je‰tû v âeskoslovensku, prohlásilo se v Praze, Ïe je to Uherské
Hradi‰tû a Ïe by se teda to divadlo mûlo zru‰it. No a co se tenkrát stalo? Lékafii, inÏen˘fii, profesofii, uãitelé… prostû obãané mûsta Uherské Hradi‰tû fiekli: „Nesahejte nám na na‰e divadlo!
Dûlejte si v té va‰í Praze, co chcete a jak chcete, ale my tady chceme mít svoje divadlo. My chceme mluvit skrze divadlo s tûmi lidmi, ktefií odevzdají svÛj umûleck˘ Ïivot tomuto mûstu a jsou to
na‰i herci a jsou to na‰i reÏiséfii! My sem nechceme pfiiváÏet pfiedstavení odjinud. Pfiejeme si, aby
lidé, ktefií na‰e divadlo tvofií, tady s náma taky Ïili!“ A tak se taky stalo.
K této historce rád dodávám, Ïe v kaÏdém tom jednotlivém mûstû ãi mûsteãku nebo metropoli má vládnout svoboda divadelních tvÛrcÛ a ne nûjak˘ „diktát z centra“, kter˘ volá po „jakési modernosti“ za kaÏdou cenu.
KdyÏ se jednou malífie Franti‰ka Tichého ptali, jestli touÏí b˘t moderní, odpovûdûl: „Dílo
umûlce vyrÛstá ze sam˘ch hlubin jeho bytosti, a jeÏto je nutnû dítûtem své doby, nemÛÏe b˘t nemoderním. Mnoho z tûch, jimÏ se nedostává talentu a jimÏ umûní samo není dÛvodem a cílem
jejich ãinnosti, ale cestou ke kariéfie a uchvácení moci ve vefiejném Ïivotû, nejhouÏevnatûji usiluje pfiekvapit neobvyklostí a nápaditostí, „novostí“ formy, neboÈ jinak nemohou uãiniti své dílo
zajímav˘m. AÏ vyprchá senzace novosti, není-li malífisk˘ch kvalit – zbude jen duchaprázdná,
mrtvá kostra.“
Jeden z historicky potvrzen˘ch chytr˘ch trikÛ podvodníkÛ s umûním je jít proti divákÛm,
uráÏet je podfiadn˘mi konstrukcemi a pfiedstírat, Ïe právû v obecném neporozumûní jejich dílu
tkví jejich genialita.
Svobodné, vzdûlané a osobité zkoumání na‰í existence skrze divadlo, které v dialogu se sv˘m
divákem klade znepokojivé otázky, které burcuje, ale i laská, které si uvûdomuje sounáleÏitost
se sv˘mi spoluobãany, o takové divadlo se pokou‰íme a vzhledem k tomu, Ïe jsme mûli v roce
2012 opût, jako v letech minul˘ch, „vyprodáno“, mÛÏeme snad i konstatovat, Ïe se nám to dafiilo. A dafiilo se tak, Ïe zájem o na‰i práci nepolevil ani v zahraniãí, ani v jin˘ch mûstech u nás.
Tam v‰ude jsou zvûdavi na to, co se v tom Mûstském divadle Brno zase nového a zajímavého
urodilo a zvou nás k neobvykle ãastému hostování do sv˘ch mûst. Krásné! A jak by taky ne, kdyÏ
se právû v tom na‰em divadle ke spoleãné práci se‰lo tolik nádhern˘ch, moudr˘ch a profesionálnû ‰piãkovû vybaven˘ch kolegÛ! Díky jim za nádhernou práci v uplynulém roce!
Aãkoliv jsem zkraje tvrdil, Ïe v˘znam pfiesahu divadla mimo jeho obec je iluzí, rád konstatuju, Ïe je Mûstské divadlo pro toto tvrzení v˘jimkou, která potvrzuje pravidlo. Na konci listopadu nadchla na‰e ãtyfii pfiedstavení âarodûjek z Eastwicku v Hudebním divadle Karlín Prahu,
ve stejn˘ch dnech jsme zahájili seriál pfiedstavení BídníkÛ v Bratislavû (stojící diváci na premiéfie aplaudovali 15 minut) a na konec roku jiÏ ponûkolikáté zajíÏdíme s muzikálem Funny Girl do
nûmeckého Ingolstadtu, tam v‰ude i v mnoha jin˘ch mûstech Evropy se dnes ví o mûstû Brnû,
o jeho divadle.
Za v‰echny kolegy Vám pfieju nádhern˘ a vlídn˘ nov˘ rok 2013!
A samozfiejmû se tû‰íme na shledanou s Vámi u nás pfii dobrém divadle! Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

les MiséraBles (Bedári)

Fotografiemi Lubomíra Stehlíka se vracíme je‰tû jednou
do hokejové haly Kajot,

kde klukÛm z Komety a jejich fanou‰kÛm zazpívali
pfied zápasem s Karlov˘mi Vary

herci na‰eho divadla Hana Holi‰ová a Luká‰ Vlãek.
Kometa vyhrála 4:0.

Také pfii otevfiení penzionu Jifiinka Leo‰e VanÏury pod
Kralick˘m SnûÏníkem nechybûli na‰i herci.

Do penzionu Jifiinka se vypravili Jana Musilová a Ale‰
Slanina.

Kvalitu ubytování i peãlivost personálu si velice pochvalovali

a pro radost fotografujícího Tino Kratochvila pomaãkali
i nové povleãení.

Zdenûk Junák si pfies své obrovské vytíÏení na jevi‰tích
na‰eho divadla

listování
na‰el ãas, aby v hotelu VoronûÏ odkonferoval veãer vûnovan˘ lahÛdkám

pfiipraven˘m z mofisk˘ch ÏivoãichÛ.

Honzík Mazák si zase pochutnával s dûvãaty v bratislavském Istropolisu

na veãírku po premiéfie BedárÛ, kde se také se‰li oba Jean
Valjeanové Petr Gazdík a Jan JeÏek.

Na veãírku v Istropolisu se Eviãka a Terezka zmocnily
Roberta Jíchy.

Za dlouhé povídání by stálo vysvûtlit, jak tûÏko se pfiipravuje mûsíãní program obou divadelních budov, Sylva Smutná
s Igorem Ondfiíãkem z toho mají opravdu tûÏkou hlavu.

A uÏ se také seãetly hlasy ankety Kfiídla a lístky jsou uloÏeny na sekretariátu

hlídané hodn˘m, ale pozorn˘m drakem.

hostování Bratislava

1. - 5. Prosince 2012

Foto: jef Kratochvil

režie stanislav Moša

Foto: Lubomír Stehlík, jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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Karel S˘s
Zima
Hlas zvonÛ táhne nad závûjí
Tam nahofie se o nás chvûjí
I sebetûÏ‰í hfiích
zasype nûÏn˘ sníh

Je právem psíkÛ,
po‰tûkávat na slony.
Je právem slonÛ,
jít si dál svou cestou.
(z facebooku)
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Partneři divadla
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Joseph Kesselring

režie Petr Gazdík
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Foto: jef Kratochvil
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15. a 31. Prosince 2012

Premiéra na Činoherní scéně
3
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hlavní postava v dramatu Equus. A k tomu
dal‰í role, v nichÏ pfiedvedl svoji velmi dobrou hru na klavír – Konferenciér a zároveÀ
Klavírista v muzikálu Chicago nebo Václav
Krhounek v hudební komedii ·kola základ
Ïivota. Pozornûj‰í ãtenáfii Dokofiánu vûdí, Ïe
Vojtûch Blahuta pochází z Fr˘dku-Místku,
pfiesnûji z Místku. Jak sám fiíká, je to malé
pfiedmûstí Ostravy, kterou má rád, a dále se
dozvíte, proã má rád rovnûÏ Brno a Prahu uÏ
tolik ne. Blahuta je temperamentní mladík,
dovede se hlasitû smát, pfiesto tvrdí, Ïe je
spí‰e introvert a ve spoleãnosti radûji poslouchá. Umûlecké sklony má mít po kom. Hudební talent po otci, pfiiãemÏ jeho maminka,
finanãní úfiednice, je pfiední hereãkou fr˘decko-místeckého ochotnického souboru
âtyfilístek. Mimochodem, právû pracuje na
nové roli v pfiedstavení Hrd˘ BudÏes. Vojtûch
hraje velké role také v brnûnském Buranteatru.

Vojtûch Blahuta fiíká, Ïe se
nedokáÏe oddûlit od ·mudly
Zaãátkem ledna mu bude teprve sedmadvacet, pfiesto jiÏ patfií ve zdej‰ím divadle mezi
herce, ktefií se v˘raznû prosadili, které divák

v oslnění

vojtěch blahuta
zná. O co ménû robustnûj‰í je postavy, o to
více robustnûji na jevi‰ti pÛsobí. Takov˘ je,
v co nejmen‰í zkratce, Vojtûch Blahuta. Urãitû se vám vybaví jeho ·mudla ve Snûhurce
a pfiedev‰ím Alan Strang, tedy zcela odli‰ná
4
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v muzikálové baladû Markéta Lazarová,
Janáãkovu konzervatofi v Ostravû jste absolpremiéra byla v kvûtnu 2007. Pfied konkurvoval v roce 2005, ale jiÏ v prÛbûhu studia
zem v‰ak s vámi uÏ pan fieditel poãítal na
jste hostoval v muzikálu ·akalí léta v Nájinou roli, je to tak?
rodním divadle moravskoslezském a hned
Vidûl mû tehdy v Ostravû, slovo dalo slovo
v jedné z hlavních rolí. Po dvou sezónách
a pfiijel jsem na konkurz. ¤ekli mnû tehdy, Ïe
jste pfiijal nabídku angaÏmá do souboru
hledají herce do nûjaké role na hostování.
Mûstského divadla Brno. Jaké jste mûl první
Hned od zaãátku se mi tady líbilo. Po záÏitku
dojmy?
ze zkou‰ky âarodûjek jsem vidûl drama
Do Brna jsem pfii‰el v dobû generálkového
t˘dne âarodûjek z Eastwicku. Pfii zkou‰ce,
V jámû lvové od Felixe Mitterera. Erik Parkterou jsem mûl moÏnost zhlédnout, jsem se
dus mû dojal. OkamÏitû jsem vûdûl, Ïe tady
okamÏitû podivil nad technick˘mi moÏchci hrát. Nejdfiív mû obsadili do role Kristinostmi Hudební scény. Kostely padaly
ána, aãkoli jsem tvrdil, Ïe jsem ãinoherec, Ïe
a znovu se stavûly, hereãky létaly, domácí
to asi bude nûjaká m˘lka, Ïe neumím zpívat.
spotfiebiãe drtily budoucí kolegy a k tomu
S tím mi na‰tûstí pomohla má alternace Kuba
ten koufi, sníh a ve‰keré meteorologické
Uliãník, kter˘ zpívá, i kdyÏ o tom neví...
úkazy, které si jen dovedete pfiedstavit. A já
(zdravím tû, Kubo). Byla to moc hezká práce
si to do té doby na divadle pfiedstavit nea na krásné písnû Petra Ulrycha doteì ãasto
umûl... A pak fiekne reÏisér Standa Mo‰a navzpomínáme v klubu u klavíru. Ov‰em, jak
prosto klidn˘m hlasem: „Stop, vezmeme si to
jste fiíkal, Standa se mnou poãítal do role
je‰tû jednou!“ Chápete?
Alana Stranga v psychologickém dramatu
V dfiívûj‰ím rozhovoru pro Dokofián jste na
Equus od Petera Shaffera, která pfii‰la
svoji první profesionální scénu jiÏ vzpomív únoru 2008.
nal, ale mÛÏeme to znovu pfiipomenout.
Zdej‰í diváci asi dlouho nezapomenou na
Motivaci ke studiu herectví jste získal
va‰eho ·mudlu, ostatnû Snûhurka, podle
v ochotnickém souboru âtyfilístek. Jak na
autorÛ bláznivá hudební pohádka pro celou
toto vzpomínáte...
rodinu, je stále na repertoáru. Jaké to je b˘t
Hezky, byl jsem malej vyjukanej kluk a di·mudlou?
vadlo je prostû pro dûti magické místo. Tehdy
Snûhurka se uÏ dlouho nehrála, repertoár
si neuvûdomujete, Ïe roztoãi vám niãí plíce
MdB je velmi ‰irok˘. Ale zájem divákÛ nea reflektory sítnice, a tak jsem spokojenû
klesá, a tak nepochybuji o tom, Ïe se opût nûúãinkoval. Pak po mnû
tento nelehk˘ údûl pfievzal
S Viktorem Skálou
o devût let mlad‰í brácha
v komedii
Antonín, kter˘ se v‰ak
Jakub a jeho pán,
brzy vzpamatoval a vydal
reÏie: Stanislav Mo‰a
se jinou cestou. Studuje
klasick˘ balet na konzervatofii a je v˘born˘. Byla
doba, kdy jsme spoleãnû
okupovali divadla severní
Moravy. Já hrál v Divadle
Jifiího Myrona, on tanãil
v Divadle Antonína Dvofiáka (obû jsou souãástí Národního divadla moravskoslezského), maminka hrála
ve âtyfilístku.
Va‰í první rolí v Mûstském
divadle Brno byl Kristián
5
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Se Svetlanou Janotovou
v dramatu Tfii sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

vám na jevi‰tû dají skluzavku a fieknou: Jsi
pták! A to tam pÛvodnû mûly b˘t je‰tû trampolíny, zaplaÈpámbu, Ïe na nû nedo‰lo!
Je vám líto, Ïe nûkteré inscenace uÏ mají po
derniéfie?
Ano, jistû. Nûkteré víc, jiné ménû. Ale nejvíc
jsem oplakal Tfii sestry a Equa. To byly dvû
inscenace, které jsem si zamiloval. âechova miluju. V˘born˘ autor, kterého s velkou
úctou Standa Mo‰a inscenoval bez jak˘chkoliv ‰krtÛ, protoÏe kaÏdá vûta, kaÏdé slovo je
v textu velice podstatné. Hrát roli Tuzenbacha bylo pro mû svátkem, vÛbec mnû nevadilo, Ïe inscenace trvá pfies tfii hodiny a jsem
pfiesvûdãen, Ïe ani divákÛm ne. V˘jimeãné
bylo uÏ samotné zkou‰ení, prostû nádhera.
BohuÏel není zaznamenáno. âeská televize
dala v tomto titulu pfiednost Divadlu Na Fidlovaãce. (Potichu): Jejich inscenaci jsem
vidûl... ...byli jsme lep‰í. Hlavnû já. PromiÀ
Marku. (Marek Hol˘, pozn. red.)
Také Equus jiÏ odklusal do fundusu, pfiesto
si neodpustím otázku k va‰í první velké roli
Alana Stranga v tomto psychologickém dramatu. Jaké to bylo?

jak˘ blok nasadí. Je to moc hezké pfiedstavení. Chvíli se smûjí dûti a maminky, chvíli
zase tatínkové. A my herci si to také velmi
uÏíváme. V na‰em podání je ·mudla, na rozdíl od toho disneyovského, roztomilého, takov˘m protivn˘m otravn˘m trpaslíkem,
kterého nikdo z ostatních zrovna nemusí.
Protiúkol, povaÏte! Tím pádem to pro mû
znamenalo spoustu moÏností, jak si urvat svÛj
kus slávy a nad ostatními vysoko ãnít! To se
nám s Alanem Novotn˘m, se kter˘m ve ·mudlovi alternuji, myslím povedlo. Dovolím si
fiíct, Ïe do‰lo k tak velké herecké promûnû,
Ïe se nedokáÏi od ·mudly oddûlit.
V jakém smyslu?
Nepovím!
Ale ne. Prozraìte, ve které postavû vám vylítne ·mudla?
Ve Vrabãákovi v Ptákovinách. Tam se ·mudla
projevil hodnû. Vrabãák je hyperaktivní postaviãka, která nemá moc textu, vlastnû
Ïádn˘. ·el jsem do této role pfies její aktivitu,
pohyblivost, ze zaãátku to byl ‰rumec, bylo
tûÏké to koãírovat. Kolegové se oz˘vali:
Brzdi, brzdi, to je moc! JenÏe udrÏte se, kdyÏ
6
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i jednotliv˘ch replikách a rozkr˘vali je. U taV˘borné! Byla to krásná práce. S Viktorem
kov˘ch autorÛ jako Milan Kundera je to, neSkálou, kter˘ tehdy hrál psychiatra Martina
chci fiíct povinnost, ale zkrátka nutnost. Je
Dysarta, jsem se pozdûji setkal v mysteriópro mû jedním z nejvût‰ích novodob˘ch ãeszním dramatu Jméno rÛÏe. Rád na obû zkouk˘ch spisovatelÛ, pí‰e velmi promy‰lenû.
‰ení vzpomínám.
Lidé by se mohli ptát: Má‰ tam malou roli,
A samotná rozporuplná postava onoho mláskoro nic nefiekne‰, baví tû to? A já na to:
dence?
Ano! Jsem rád, Ïe u Jakuba a jeho pána mÛÏu
Lásku ke koním urãitû spoleãnou nemáme.
b˘t, Ïe jsem je mohl sledovat, moc jsem se
Dûsí mû. KdyÏ má to zvífie hlavu velkou jako
já tûlo, tak mû neuchlácholí ani jeho b˘loÏrau toho bavil – oba herci mû mnohokrát pfii
vost. TakÏe o nûjakém vztahu k postavû prozkou‰ení dojali, hlavnû pfii závûreãn˘ch mostfiednictvím koní nemÛÏu mluvit. KaÏd˘ má
nolozích. Je to krásná hra a myslím, Ïe se nám
svoji lásku. BohuÏel ten kluk Alan na základû
povedla. DÛkazem bylo i její skvûlé pfiijetí
‰patného vztahu s rodiãi pfiehnal míru. Já sav Bruselu, kde jsme s ní hostovali.
mozfiejmû nemám ‰patn˘ vztah s rodiãi, u nás
Zato v komedii Josepha Kesselringa Jezinky
byla v˘chova v˘borná. Ale kdybyste se ptal,
a bezinky vytváfiíte jednu z dÛleÏit˘ch pojestli máme nûco spoleãného, odpovím ano.
stav, Doktora Einsteina. Dodám jen, Ïe rozJsou to maliãkosti, drobnosti a snad i nûkteré
hovor vedeme v dobû, kdy jste zhruba za
názory. Stejnû jako Alan jsem introvert, ale
polovinou zkou‰ek.
jinak je tûÏké fiíct, jestli máte nûco spoleãného
Vûdûl jsem, Ïe tato inscenace bude nasazena
s postavou, která celou dobu vystupuje v psyje‰tû pfiedtím, neÏ mnû fiekli, Ïe v ní budu
chiatrické léãebnû…
hrát. Zajímal jsem se o ni. Zjistil jsem, Ïe na
Oh, tak jsem to nemyslel…
to téma uvedl Jan Werich v roce 1958 na
(Smích) … Nûkdy jsme v divadle v‰ichni zralí
scénû Divadla ABC inscenaci Jezinky a bena ústav… (smích).
zinky, ale znûlo mnû to pohádkovû… SmolíV nové inscenaci moudré komedie Milana
ãek, pacholíãek, Ïe by se nasazovala poKundery Jakub a jeho pán vytváfiíte rozsahádka? No, ·mudla na scénu! Z omylu mû
hem men‰í role Janka a Vesniãana. MÛÏe
vyvedl aÏ kolega Milan Nûmec. Doporuãil, aÈ
herec v rámci zkou‰ení postihnout v‰echny
se podívám na v˘born˘ film reÏiséra Franka
sloÏitosti a souvislosti kolem vzniku hry?
Capry z roku 1944. Je to skvûlá situaãní koJá jsem Janka postihl v jeho sloÏitosti úplnû
medie, nadchla mû. Je o dvou star˘ch dá(smích). Janek ani Vesniãan nejsou tak velké
mách, které nepokrytû a s úsmûvem… ale to
role, Janek obsluhuje v hostinci, Vesniãan je
neprozrazujme. Doktor Herman Einstein je
davovka. Zkrátka slouÏí
celku a jako v‰echny
men‰í role vytváfií zázemí
pro Jakuba a jeho pána.
Pro pfiedstavitele hlavních
rolí Viktora Skálu a Jana
Mazáka má to odkr˘vání
souvislostí vût‰í v˘znam.
Musím fiíct, Ïe vÏdycky
dvû aÏ tfii zkou‰ky vûnujeme tomu, jak hra
vzniká, v jaké dobû byla
napsaná, co v‰echno urãitá doba ve hfie pfiinese.
V komedii
V této inscenaci jsme ve·kola základ Ïivota,
lice pomalinku a opatrnû
reÏie: Hana Bure‰ová
na‰lapovali po situacích
7
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jsem byl vhozen do improvizace hned od zaãátku. Standa Mo‰a fiekl: Tak Vojtí‰ku, tady
má‰ voln˘ prostor, je to tvoje. Bav nás! Já
jsem se roztfiepal. Ke v‰emu mnû je‰tû dali do
ruky skleniãku se ‰ampaÀsk˘m, aby si mou
nervozitu mohl fiádnû uÏít i divák ve dvanácté
fiadû (cca 40 metrÛ). Stra‰nû se mi tfiepaly
ruce. Vypotil jsem tfii trapné vtipy, zakopl
o sedaãku v první fiadû, zakuckal se ‰ampusem (vineou) a uÏ jede opona nahoru, já se
potácím k piánu, ve zpocen˘ch rukou mi
klouÏe skleniãka, sedám si a... ...a teì hrajte
Chopina. Ale byla to v˘borná ‰kola, pfiekonat svÛj strach. Teì uÏ ho nemám. O sedaãku
zakopávám stále, ale jsem pfiitom suverénní.
V roli se stfiídáme s Karlem ·karkou, kter˘
o sedaãku nezakopává.
Co dûláte, kdyÏ nehrajete divadlo nebo se
neuãíte roli?
Jeden z m˘ch odreagovávacích koníãkÛ je
malování. Zaãalo mû to bavit aÏ teì. KdyÏ
mám náladu, vtáhne mû to úplnû do jiného
svûta tfieba na ‰est hodin. Mám také stra‰nû
rád architekturu, dokáÏu obdivovat zákoutíãka.
I v Brnû?
Právû tady architekturu obdivuju. Mrzí mû,
Ïe málo lidí se dívá nahoru, na krásné domy
a jiné stavby. Jednou jsem ‰el po ulici Pellicova, koukal jsem nahoru a zakopl o laviãku... Ale opût suverénnû. Mám rád i Ostravu,
obû mûsta srovnávám. Ostrava je „razovita“,
Brno je nejvût‰í malomûsto na svûtû a to myslím opravdu hezky. A Praha? PokaÏdé, kdyÏ
do ní zavítám, mám pocit, Ïe na mû v‰echno
padá. Je samozfiejmû krásná, ale Ïivot v metropoli je rychlej‰í, hluãnûj‰í a mám pocit, Ïe
ne tak upfiímn˘. Brno je v˘born˘ kompromis
mezi Ostravou a Prahou.
Jak jezdíte domÛ?
Vlakem i autobusem, co zrovna jede. Brno –
Vy‰kov – Holubice – Olomouc – Jistebník
(chacha) – KotûhÛlky – Horní – Dolní – Fr˘dek – Místek. A kdyÏ pak vãas nevystoupíte,
jste rázem v Krakovû. A tam to mám taky
rád. Nechci auto, v hromadn˘ch dopravních
prostfiedcích mÛÏu cestou odpoãívat. A spát.
Teì zrovna pojedu domÛ... TakÏe dobrou
a dûkuji!
Jan Trojan
Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Jako ·mudla v muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

národností Nûmec. Plastick˘ chirurg, kter˘
snad ani nemá dokonãenou vysokou ‰kolu
a zapletl se se zloãinci. Tfieba s Jardou Matûjkou. Tomu dûlá takového nohsleda. Sleduje
ho ãasto ze ‰atny aÏ na zku‰ebnu. Teì jsme
zhruba v polovinû zkou‰ení, pomalu aranÏujeme. Situaãní komedie jsou nároãné na naãasování, spousty situací musí dobfie vyznít.
Nûkteré jsme pov˘‰ili nad filmovou verzi,
text je hodnû podobn˘ filmu.
Jak˘ je podle vás Petr Gazdík reÏisér?
Pracoval jsem s ním uÏ v inscenaci Jekyll
a Hyde, mûl jsem malou roliãku v company.
UÏ tehdy jsem poznal, Ïe Petr oceÀuje
u herce pfiedev‰ím pfiirozenost. Má dobré postfiehy, jde po situacích, snaÏí se nepfiedehrávat, herci se prostû nevnucuje. Takto rád
pracuju, vÛbec nejsem pod tlakem! To tam
napi‰te. UkaÏte, máte to tam? Dobfie.
VraÈme se je‰tû k va‰emu klavíru.
Mám ho ve Fr˘dku! (smích) V tomto divadle
tím nejsem v˘jimeãn˘, umí to kaÏd˘ druh˘.
Isteník ne. Ale jinak je tu pfiehr‰le univerzálnû talentovan˘ch lidí. Tfieba v inscenaci
·kola základ Ïivota hraje kdekdo na kdeco.
Viktor Skála na bicí, Alan Novotn˘ na basu,
i pfiesto, Ïe ji pfiedtím v Ïivotû nedrÏel v ruce,
v‰ak mu taky uÏ párkrát upadla. Petr ·tûpán
i Luká‰ Janota v˘borní saxofonisté, Milan
Nûmec prÛmûrn˘ klarinetista. A na kytaru?
Na tu tady umí snad kaÏd˘. Isteník ne. Na jevi‰ti se hraje obtíÏnûji neÏ v klubu u víneãka,
ãlovûka rozptyluje mnoho vûcí. Napfiíklad pfii
zkou‰ení Chicaga, kde na klavír taky hraji,
8
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Foto: jef Kratochvil

S Jitkou âvanãarovou
v komedii
Slamûn˘ klobouk,
reÏie: Zdenûk âernín

Jako Vrabãák v muzikálu
Ptákoviny podle Aristofana,
reÏie: Stanislav Mo‰a

9
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mezi mnou a zmiÀovan˘m „strojem“. Poté po
dobu jeho dospívání mûl dal‰ích nûkolik motorek jako tfieba v˘raznû zelen˘ simson, poté
silniãní „stopûtadvácu“ Suzuki a tak dále
aÏ nakonec skonãil u tûch nejsilnûj‰ích motorek. Tím pádem jsem mûla motorky stále na
oãích a pfii nastartování nûkteré z tûch silnûj‰ích, kdy ãlovûk usly‰í krásn˘ siln˘ zvuk motoru a ucítí vÛni spalovaného benzínu, tak se
ta motorkáfiská vá‰en rodí úplnû sama, no
ne?? :-) A proto to nakonec dopadlo tak, Ïe
jsem si udûlala téÏ motofiidiãák a nyní mám
svou krásnou motorku. :-) Nakonec, abych to
je‰tû upfiesnila, mÛj táta taky projezdil nûko-

orchestr mdb

Gabriela karmazínová
Nepfiehlédnutelnû k vám patfií silná motorka, jak jste se k této vá‰ni dostala?
K motorkám mû vlastnû pfiivedl mÛj star‰í
bratr. Zaãalo to jízdou na babetû, kterou
tehdy v tfiinácti letech vlastnil a mû na ní
ãasto vozil. UÏ tenkrát pfieskoãila první jiskra
10
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stavení musel snaÏit pohybovû i v˘razovû
ztvárnit svÛj dan˘ ptaãí druh a bylo velice zábavné a zároveÀ zajímavé, jak se kaÏd˘ kolega ãi kolegynû zhostil své ptaãí role.
Myslím, Ïe vzájemné sledování na‰ich „ptaãích nácvikÛ“ bûhem zkou‰ek tohoto muzikálu aÏ po premiéru pobavilo nás v‰echny.
Nakonec bych ale fiekla, Ïe jsme byli vcelku
prvotfiídní ptaãí parta! :-)
Ale na druhou stranu takové bruslení na koleãkov˘ch bruslích na jevi‰ti v prÛbûhu pfiedstavení, které jsme zaÏili s kolegynûmi
nedávno v muzikálové komedii Funny Girl
stojí urãitû taky za zmínku! Reakcí na pfiípadné pády, kter˘ch bylo ne zrovna málo
i bûhem samotného pfiedstavení, byl samozfiejmû nekonãící smích... jak jinak!! :-))
A pár modfiin na pozadí k tomu. :-)
Co vás ve va‰í profesi nejvíc vytoãí?
KdyÏ se mnou taneãní partner ve zvedaãce
zakopne a spadne! :-))) To si dûlám samozfiejmû legraci, máme zde samé v˘teãné taneãníky, ktefií by tohle nedopustili ... i kdyÏ
stát se mÛÏe kdykoliv cokoliv! TakÏe skuteãnû nejvíc mû asi vytoãí to, kdyÏ mû bolí
záda nebo píchá v koleni, protoÏe pak nemÛÏu tancovat tak naplno, jak bych chtûla...
Jinak taneãní profese je pfiece krásná, tak
proã se v ní vytáãet... :-)
Je dobfie, nebo vûfiíte, Ïe bude lépe?
Je dobfie! I kdyÏ se fiíká, Ïe vÏdy mÛÏe b˘t líp,
ale tak stejnû i hÛfi, takÏe je dobfie. :-)
Na co si vzpomínáte pfiíjemného z puberty
(ov‰em pokud je‰tû netrvá)?
¤ekla bych, Ïe uÏ ji mám zdárnû za sebou! :-)
Ale pravdou je, Ïe obãas, kdyÏ si hraju s m˘m
5let˘m v˘marsk˘m psem Akinem, kter˘ se
nachází ve stálé a nikdy neutuchající pubertû
(jak mi sdûlil nejeden vlastník této rasy), si
pfiipadám, Ïe máme pubertu je‰tû oba dva! :-)
Nevím, na co ze své puberty nejradûji vzpomínám, ale vím, na co z tohoto období
vzpomínám nerada, a to na nucené brzké pfiíchody domÛ z pubertálních veãírkÛ a oslav
narozenin m˘ch kamarádek! :-)) Holt do
m˘ch 18. narozenin bylo je‰tû daleko... :-)

lik let na motorce, tenkrát to
byla oblíbená Jawa 350! A shodou okolností jsem se pfied pár
dny dozvûdûla, Ïe moje mamka
mu Jawiãku kdysi natajno brala
a jezdila na ní! TakÏe to bude nakonec asi docela v rodinû. :-)
Ted’ si jen fiíkám, jestli bych nemûla vyzpovídat i babiãku...
jestli nemá náhodou ve skfiíni
schovan˘ taky nûjak˘ motooblek?!!
Stejná otázka, kdy vstoupil
tanec osudovû do va‰eho Ïivota
a jak?
Nevím, jestli to bylo zrovna osudové, ale tanec mû bavil od maliãka. Moje taneãní prÛprava
zaãala moderní gymnastikou, do
které jsem chodila. Ale jako
kaÏdé dítû mû co chvíli bavil
jin˘ sport ãi aktivita, takÏe
s gymnastikou byl nakonec po
nûkolika letech docela rychl˘
konec a nahradila ji pfiekvapivû kanoistika a volejbal. :-)
Ale netrvalo dlouho a k tanci
jsem se opût vrátila, a to uÏ rovnou na Taneãní konzervatofii,
kde jsem v 11 letech úspû‰nû sloÏila tfiíkolové pfiijímací talentové
zkou‰ky a od té doby se vûnovala baletu a tanci v‰eobecnû.
Tam bych fiekla zaãala rÛst má
vá‰eÀ k tomuto nádhernému
umûní, jak˘m je tanec! I kdyÏ ve
skuteãnosti nebylo m˘m snem stát se taneãnicí, ale spí‰e krasojezdkyní v cirkuse! :-))
Tak uvidíme, je‰tû není v‰em dnÛm konec... :-)
Odkdy jste ãlenka souboru MdB a která taneãní role vás nejvíc pobavila?
âlenkou baletního souboru MdB jsem od
roku 2005, a to po 3letém pÛsobení v baletu
NdB a následném pfiestupu právû sem. Zatím
jsem nelitovala... :-)
Z taneãních rolí mû nejvíc pobavila, i kdyÏ
nebyla aÏ natolik taneãní ov‰em pohybovû
a mimicky urãitû nároãná, role PlameÀáka
v politicko-satirickém muzikálu Ptákoviny
podle Aristofana. âlovûk se pfii kaÏdém pfied-

Otázky poloÏil a s Nikonem pracoval
jef Kratochvil
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John Dempsey
a Dana P. Rowe

reÏie Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil
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25. - 27. ledna 2013

hrajeme na hudební scéně
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Čert tě vem!

karel škarka
14
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Karel ·karka: KaÏdé dílo má du‰i

S Johanou Gazdíkovou
v Muzikálech z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Za nûkolik posledních sezón se Karel ·karka
vyprofiloval v Mûstském divadle Brno na
univerzálního umûlce. K herectví si pfiibral
úlohy sbormistra, hudebního aranÏéra nebo
korepetitora. Stejnû tak by se ale daly vyuÏít
i jeho zku‰enosti libretisty a pfiekladatele.
Právû tuhle rÛznorodost si pûtatfiicetilet˘
·karka pochvaluje a nerad by se jí vzdával.
Ke sv˘m obãasn˘m oãistn˘m kúrám tûla
i du‰e, které praktikuje ve formû nûkolikadenní hladovky, si teì nejnovûji pfiibral je‰tû
jeden Oãistec – ten muzikálov˘.
U tohoto autorského muzikálu dvojice
Merta-Mo‰a pÛsobíte v roli sbormistra. Co
v‰echno to obná‰í?
Po obdrÏení notového materiálu si nejprve
promyslím, kdo kter˘ hlas bude zpívat, aby
sbor znûl co moÏná nejlépe barevnû. Pak zaãneme napfied po hlasech a pak dohromady
v‰e pomalu secviãovat. V první fázi se uãíme
jen notiãky, rytmus, frázování a v druhé fázi
se zab˘váme interpretací dan˘ch sborov˘ch
ãísel tak, aby co moÏná nejpfiesnûji vystihovala svÛj obsah a situaci, do které jsou zasazena.
Jak dlouho pfied zaãátkem samotn˘ch zkou‰ek uÏ na muzikálu pracujete?
âas pfiípravy je individuální záleÏitost a domnívám se, Ïe t˘den pfiípravy pfied první sbo-

rovou zkou‰kou je naprosto ideální. ZáleÏí na
tom, s jak˘m pfiedstihem obdrÏím notové materiály a o jak velk˘ rozsah díla jde. Setkal
jsem se s veledíly, kde jsem noty dostal doslova nûkolik minut pfied hromadnou sborovou korepeticí. A korepetovat sbor bez moÏnosti pfiípravy není nic pfiíjemného, ale i to se
dá zvládnout, a navíc vás to obohatí o cenné
zku‰enosti. A tfieba Mary Poppins jsme napfiíklad intenzivnû chystali uÏ pÛl roku pfied
zahájením samotn˘ch zkou‰ek.
A jak to bylo u Oãistce?
To jsem si od Zdenka Merty vyÏádal noty
mûsíc dopfiedu, ale stejnû v‰echno dotváfiíme
aÏ spoleãnû pfii zkou‰kách podle potfieb hercÛ
a jevi‰tû. Nikdy nejde dopfiedu pfiesnû odhadnout, jak to pak bude celkovû fungovat. Divadlo je prostû Ïiv˘ organismus, kaÏdé dílo
má du‰i a potfiebuje jin˘ pfiístup.
Li‰í se nûjak vá‰ proces pfiípravy, pokud
zkou‰íte uÏ slavn˘ svûtov˘ muzikál?
Proces pfiípravy je úplnû stejn˘, aÈ se jedná
o ostfiílen˘ svûtov˘ muzikál nebo o muzikálovou novinku. U tûch znám˘ch muzikálÛ
hodnû napoví rÛzné verze nahrávek, ale ve
v˘sledku se stejnû snaÏím vycházet z not.
Nemusíte se ale pfiíli‰ podfiizovat diktátu od
zahraniãních majitelÛ práv?
Je to pro mû skoro neuvûfiitelné, ale panu fiediteli Mo‰ovi se snad pokaÏdé zatím podafiilo
dopfiedu dojednat povolení moÏn˘ch zásahÛ

S Radkou Coufalovou
v muzikálu Evita,
reÏie: Pavel Fieber
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jsme spolu uÏ dopfiedu komunikovali
po telefonu a emailech a konzultovali
rÛzné nejasnosti. VÏdy
k oboustranné spokojenosti.
Jaké hudební styly
budou v Oãistci zastoupeny?
âasto rock, ale ne ten
tvrd˘ rock nebo snad
metal. Nechci to moc
specifikovat a rozdûlovat, protoÏe se mnû
líbí, Ïe v‰echny styly
se mohou na jevi‰ti
pouÏít v rámci urãité stylizace. Pfiíbûh doprovází typická, byÈ v mnohém nová muzikálová
muzika, jakou známe od dvojice Mo‰aMerta. KaÏd˘ dobr˘ skladatel má totiÏ svÛj
rukopis, kter˘ je originální a pfiitom lehce
rozpoznateln˘.
Jak˘ styl hudby máte rád vy?
Nemám to asi úplnû vyhranûné. Mám dost ‰irok˘ zábûr od opery a operety pfies jazz aÏ po
alternativní nebo undergroundovou hudbu.
Ale nemám rád nejtvrd‰í metal a dechovku.
To jsou dva styly, které nevyhledávám. KdyÏ
zaãne hrát rozladûn˘ dechov˘ kvintet v doprovodu s klarinety, které jsou o ãtvrt tónu
v˘‰, tak to rovnou odcházím. (smích) Pfiitom
tfieba ale miluji cimbálky.

S Luká‰em Vlãkem
v muzikálu
My Fair Lady (ze ZelÀáku),
reÏie: Stanislav Mo‰a
S Viktorem Skálou
v komedii
do
díla. Tfieba u BídníkÛ se podafiilo domluvit
a jeho pán,
i Jakub
to, Ïe poprvé
v historii uvádûní po celém
reÏie:nebude u nás otáãivé jevi‰tû. Dûlali
svûtû
Stanislav Mo‰a
jsme potom v hudbû i pár drobnûj‰ích ‰krtÛ,
ale u díla takhle velkého rozsahu ‰lo skoro
o nepostfiehnutelné zmûny. Daleko dobrodruÏnûj‰í hledání v˘sledného tvaru nás pochopitelnû vÏdycky ãeká u pÛvodních
autorsk˘ch vûcí.
JenÏe u tûch se zase mohou vyskytnout problémy s Ïijícími autory, tfieba s jejich je‰itností a neochotou zasahovat do hotového
díla. Stalo se vám to nûkdy?
Jednou ano, ale zase mi to na druhou stranu
nûco dalo a posunulo mû to dál. Obecnû mám
ke skladatelÛm velkou úctu a spolupracuji
s nimi moc rád. Sám jsem skladbu na konzervatofii vystudoval, takÏe si
troufám fiíct, Ïe jim rozumím. Vím, kolik práce a ãasu za tím je a jak se s tím
tfieba natrápili.
Jak se vám v tomto spolupracuje se Zdenkem Mertou?
Se Zdenkem je jakákoliv
spolupráce pfiíjemná a pro
mû obrovsky pfiínosná. Je to
muzikant, kter˘ – moÏná
i proto, Ïe uÏ za Ïivot napsal
tisíce not – tak nijak nelpí
na detailech a je pfiístupn˘
dialogu. I teì pfii Oãistci

V Muzikálech z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu Jekyll a Hyde,
reÏie: Petr Gazdík
(ze ZelÀáku), Jesus Christ Superstar, Koloãava, Chicago, Jekyll a Hyde aj.). Nemrzí
vás ale, Ïe uÏ nehrajete tolik jako dfiív?
Jejda, to uÏ je patnáct let? Jevi‰tû je droga,
takÏe bych bez nûj asi úplnû nemohl b˘t
a nerad bych ho opou‰tûl. ZároveÀ i hudba je
mÛj svût. Nikdy jsem o tom nepfiem˘‰lel tak,
Ïe by mû mûlo mrzet, Ïe uÏ nehraji víc. Jsem
vdûãn˘ za to, jak to je teì a Ïe mÛÏu b˘t stále
kreativní, byÈ ve více oblastech.
A co va‰e vlastní tvorba, chystáte nûco?
Moc jsem na to teì nemûl ãas, uÏ asi rok jsem
se k niãemu nedostal. Ale pomalu se k tomu
zase vracím, protoÏe vlastní produkce hudby
je to, co jsem nejvíc já. Nosím v mobilu nûkolik motivÛ a nápadÛ, tak teì uÏ k tomu jen
najít ãas.
Autor: Lenka Suchá
Foto: jef Kratochvil

Hudbou Ïijete vlastnû pofiád a jste do ní ponofien˘ vût‰inu dne. Doma proto máte radûji
ticho?
Svoji práci miluji a baví mû, takÏe ji ani nevnímám jako práci. Nevadí mi, Ïe se mi pofiád
honí v hlavû nûjaké melodie. Ale hudbû se
stejnû ani moc uniknout nedá. RÛzné tóny,
znûlky a melodie jsou kolem pofiád. Valí se to
na nás odev‰ad – v restauracích, v obchodech... Doma ticho pfiímo nevyhledávám, ale
mám rád tiché vûci. Ze svého studia jsem
tfieba pfiesunul poãítaã do vedlej‰í místnosti,
abych tam mûl úplné ticho.
Máte ãtyfii a pÛlletou dceru Sofii. Pozorujete
nûjak˘ hudební talent uÏ i u ní?
BohuÏel ano. (smích) ¤íkali jsme si se Ïenou,
Ïe i kdyÏ oba víme, jak je tato profese tûÏká,
nebudeme jí v niãem bránit. Sofinka si ráda
odmala zpívá, ale fiíkal jsem
si: Je to dobr˘, zpívá trochu
fale‰nû, zpûvaãka z ní asi nebude. Ale pak se ukázalo, Ïe
má prokazatelnû hudební
sluch. A je‰tû taky po mé
Ïenû krásnû kreslí, tak teprve
uvidíme, kam se ten talent
u ní vyvine.
V Mûstském divadle Brno
jste zaãínal pfied patnácti lety
jako herec a pofiád vás tak
diváci vnímají nejvíc (napfiíklad muzikály My Fair Lady

V Muzikálech z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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mikulášská nadílka
divadelní klub
5. prosince 2012
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vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn d˘chá
spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ newyorsk˘ Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby
a Marta Brewsterovy, pfiíjemné a pohostinné sleãny, zvou
podobnû staré pány na bezinkové víno… V této rajské pohodû se v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé... A tak, kdyÏ
tety nav‰tíví jejich synovec Mortimer, nestaãí se divit…
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tûpán,
Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová,
Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel Mi‰urec, Tomá‰
Sagher, Michal Isteník a Robert Urban.

hrajeme
Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová:
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû
pfiedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snûdl jsem
párek nevalné chuti a nepfii‰lo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí – jak v‰ichni
ctitelé ãeské filmové klasiky dobfie ví – z legendárního
snímku Martina Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ ménû je
znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáfi vznikl na základû divadelní
komedie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana napsal stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy ·tudáci a kantofii, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch
ãtenáfiÛ mimofiádnému ohlasu. A tak lze dnes fiíct, Ïe Îákovy neopakovatelné postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ –
stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní ‰koly coby
sportovního zápasu – jsou právem nesmrtelné. Ba dokonce
lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat ‰kola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Îákovy postfiehy o ní. Îákova divadelní verze se stala rovnûÏ základem adaptace Hany
Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû zakomponovány populární písniãky tfiicát˘ch let, které v inscenaci Ïivû hraje
a zpívá studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu
nahlíÏeny typické ‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘ boj“
‰tudákÛ a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé typy
a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Lenka Janíková,
Hana Holi‰ová, Ivana Odehnalová, Ladislav Koláfi, Jan
Mazák, Ivana VaÀková, Irena Konvalinová, Zdenûk
Junák, Karel Mi‰urec, Josef Jurásek, Martin Havelka nebo
Jaroslav Matûjka a Zdenûk Bure‰.

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní melancholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba.
Text s podtitulem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak není
pouhou dramatizací Diderotova románu Jakub Fatalista –
je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlavních témat,
hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ oãima ironického skeptika 20. století. Milan Kundera touto hrou
vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í, jakou zná – rozko‰i
z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se opakující lidskou
po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím, „co je psáno tam
nahofie“ a zdali jsme jako divadelní postavy napsáni dobfie
ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak Kundera svou vytfiíbenou komedií
skládá – v nejistém svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied,
protoÏe „vpfied – to je v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána
neokázalou poctu muÏskému pfiátelství.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová, Lucie
Zedníãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘, Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana Musilová,
Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá
na tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Katefiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost
naopak postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají,
Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto
by se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou
pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem
Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“.
Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í
saní? Bianka, nebo Katefiina?
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka,
Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰,
Eva Gorãicová.

Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SUGAR! (NùKDO TO RÁD HORKÉ)
Muzikál vznikl na základû legendárního filmu Nûkdo to
rád horké s Marilyn Monroe. Je to neuvûfiitelné, ale
zmínûn˘ film se poprvé promítal pfied padesáti lety, v roce
1959.
Dva chudí muzikanti se náhodou pfiipletou do války
mafiánsk˘ch gangÛ. Jsou pronásledováni a nezb˘vá jim nic
jiného, neÏ se bezpeãnû ukr˘t. Pfievlékají se do Ïensk˘ch
‰atÛ a nechávají se zamûstnat v kapele odjíÏdûjící na turné
na Miami Beach. Florida se pro bezprizorní muzikanty
stává jedineãnou pfiíleÏitostí, jak zmizet mafii z oãí... Jejich
bláznivé dobrodruÏství v‰ak zdaleka nekonãí! Díky svému
pfiestrojení zaÏívají bezpoãet komick˘ch situací, a aby toho
nebylo málo, oba na‰i hrdinové se zamilují do kouzelné
zpûvaãky a hráãky na ukulele jménem Sugar. Jako by tohle
v‰echno nestaãilo, jednoho z na‰ich okouzlujících hudebníkÛ v dámské róbû poÏádá postar‰í milionáfi o ruku...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Mária Lalková nebo Ivana Odehnalová, Petr
·tûpán nebo Roman Vojtek, Milan Nûmec nebo Ale‰
Slanina, Lenka Janíková nebo Pavla Vitázková, Michal Isteník, Jan Apolenáfi nebo Jan Mazák, Tomá‰ Sagher
a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací, kdy
se lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe na psan˘ch komedií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní.
Bill s Ráchel se budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í.
I Tom, BillÛv svûdek, se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í.
A krásné svatební apartmá je pronajato... JenÏe ráno pfied
svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje, a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo – a dívka fiíká, Ïe leccos.
Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vydatné

Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
ANEB ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi
a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách v roce 1958.
DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se na divadle je‰tû
nikdy pfiedtím tolik nesmál…! Tedy právû jemu jsme dnes

19

Dokoran_leden2013_Sestava 1 17.12.12 13:44 Stránka 20

PrOgraM LEDEN
Činoherní scéna

Hudební scéna

2.1. st 19.30 Škola základ života

6.1. ne 18.00 Tříkrálový koncert

3.1. čt 18.00 Škola základ života

13.1. ne 13.30 Les Misérables (Bídníci)

zadáno

4.1. pá 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

13.1. ne 19.00 Les Misérables (Bídníci)

zadáno

5.1. so 19.30 Sugar! (Někdo to rád horké)

18.1. pá 14.00 Očistec

6.1. ne 18.00 Sugar! (Někdo to rád horké)

18.1. pá 19.30 Očistec

zadáno

7.1. po 19.30 Jezinky a bezinky

AB1

19.1. so 19.30 Očistec

P

8.1. út 19.30 Jezinky a bezinky

A2

20.1. ne 19.30 Očistec

D/E7

9.1. st 19.30 Jezinky a bezinky

AB3

21.1. po 19.30 Očistec

A1/AB1

10.1. čt 19.30 Jakub a jeho pán

AB4

22.1. út 19.30 Očistec

A2/AB2

11.1. pá 19.30 Jakub a jeho pán

AB5

23.1. st 19.30 Očistec

A3/AB3

12.1. so 19.00 Zkrocení zlé ženy

zadáno

25.1. pá 19.30 Čarodějky z Eastwicku

13.1. ne 18.00 Zkrocení zlé ženy

26.1. so 19.30 Čarodějky z Eastwicku

14.1. po 19.30 Dokonalá svatba

27.1. ne 18.00 Čarodějky z Eastwicku

15.1. út 19.30 Jezinky a bezinky

C2

16.1. st 18.00 Jezinky a bezinky

29.1. út 18.00 Chicago

PP1

30.1. st 18.00 Chicago

zadáno

17.1. čt 19.30 Jezinky a bezinky

C4

31.1. čt 18.00 Chicago

PPP/P18

18.1. pá 19.30 Jezinky a bezinky

A5

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: OâISTEC
Volnû na sebe navazující trilogie hudebního skladatele Zdenka Merty a libretisty a reÏiséra Stanislava Mo‰i, obná‰ející tfii díly – Peklo, Oãistec
a Ráj, nás zanese do Ïenského klá‰tera, kter˘ se
stane útoãi‰tûm tfií kamarádÛ, ãlenÛ známé rockové kapely, skr˘vajících se tam v pfievleãení za
jepti‰ky pfied mafiány usilujícími o jejich Ïivot. Svérázní muzikanti, ktefií mají velmi, velmi daleko
k bûÏnû mravnému vedení Ïivota, se musí v nov˘ch
okolnostech zcela pfiizpÛsobit zákonÛm fiádu, kter˘
je pfiijal pod svou stfiechu, a ze dne na den tak zapomenout na v‰echny svûtské poÏitky. KaÏdá minuta jejich pobytu v tomto prostfiedí se jim stává
ãir˘m oãistcem! Konfrontace dvou diametrálnû
odli‰n˘ch pfiístupÛ k Ïivotu i k hudbû pfiiná‰í
kromû extrémního napûtí, vnûj‰ích i vnitfiních konfliktÛ, dramatick˘ch, zde v‰ak pfieváÏnû komick˘ch
nedorozumûní, i inspiraci a iniciaci k moÏnostem
obohatit a zkvalitnit vÏité a mnohdy jiÏ i nejasnû
motivované kaÏdodenní mechanismy. A to jak v Ïivotû, tak i v hudbû.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Stanislav Slovák, Jifií Mach, Du‰an Vitázek,
Jaroslav Zádûra, Alan Novotn˘, Hana Holi‰ová,
Andrea Bfiezinová, Mária Lalková, Zdenûk Junák
nebo Milan Nûmec, a dal‰í.

21.1. po 19.30 Dokonalá svatba
22.1. út 19.30 Jezinky a bezinky

E2

23.1. st 19.30 Sluha dvou pánů
24.1. čt 18.00 Sluha dvou pánů
25.1. pá 19.30 Jakub a jeho pán

E5

26.1. so 19.30 Jakub a jeho pán

AB6

28.1. po 18.00 Tři v tom
29.1. út 18.00 Měsíční kámen
30.1. st 18.00 Měsíční kámen
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PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

hosTování

DERniéRA

ProGram únor
Činoherní scéna

hudební scéna

1.2. pá 18.00 dokonalá svatba

1.2. pá 19.30 očistec

C5/E5

2.2. so 19.30 jakub a jeho pán

2.2. so 19.30 očistec

A6/AB6

3.2. ne 19.30 jakub a jeho pán

3.2. ne 18.00 očistec

E7

8.2. pá 14.00 mefisto

4.2. po 18.00 očistec

8.2. pá 19.30 mefisto

C5

5.2. út 19.30 očistec

9.2. so 19.30 mefisto

P

6.2. st 19.30 očistec

C4

10.2. ne 19.30 mefisto

D

7.2. čt 19.30 očistec

A4/AB4

11.2. po 19.30 mefisto

A1

8.2. pá 19.30 očistec

A5/AB5

12.2. út 19.30 mefisto

A2

11.2. po 19.30 Pokrevní bratři

A2013/M2013

13.2. st 19.30 mefisto

A3

12.2. út 19.30 Pokrevní bratři

R2013/X2013

14.2. čt 18.00 charleyova teta

13.2. st 19.30 Pokrevní bratři

Z2013/T2013

17.2. ne 19.30 brouk v hlavě

14.2. čt 18.00 Pokrevní bratři

18.2. po 19.30 rok na vsi jihočeské divadlo České Budějovice

18.2. po 18.00 jekyll a hyde

19.2. út 19.30 Faidra

19.2. út 18.00 jekyll a hyde

E2

20.2. st 19.30 mojžíš

E2/C2

20.2. st 19.30 jekyll a hyde

21.2. čt 18.00 mojžíš

23.2. so 14.00 sněhurka a 7 trpaslíků

22.2. pá 19.30 jezinky a bezinky

AB5

23.2. so 17.00 sněhurka a 7 trpaslíků

23.2. so 19.30 jezinky a bezinky

AB6

24.2. ne 14.00 sněhurka a 7 trpaslíků

24.2. ne 19.30 jezinky a bezinky

E7

24.2. ne 17.00 sněhurka a 7 trpaslíků

25.2. po 19.30 mefisto

AB1

26.2. út 19.30 mefisto

AB2

27.2. st 19.30 mefisto

AB3

28.2. čt 19.30 mefisto

AB4

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

MojÏí‰
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pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem zapletené
pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pfied nevûstou a její
matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛsobit
hotelové obsluze mírné komplikace. V‰echno se navíc definitivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka
s Billem strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní spûje k nevyhnutelné katastrofû, která se
nakonec ukáÏe paradoxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením.
Skvostná klasická situaãní komedie zku‰eného britského
dramatika Robina Hawdona obletûla od své premiéry
v roce 1994 jevi‰tû celé Evropy...
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Milan
Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková,
Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.

Hrají: Ale‰ Slanina, Jan Mazák, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Evelína Kachlífiová, Tomá‰ Sagher, Martin Havelka, Marta Prokopová,
Igor Ondfiíãek, Rastislav Gajdo‰ a dal‰í.
John Dempsey, Dana P. Rowe:
âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve
stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers.
Vzpomínáte na tfii filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen –
na Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan Sarandon – znudûné
Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku v New England?
Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pfiiãarovat si
muÏe po v‰ech stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim
skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve filmu tuto roli
ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého producenta Camerona Mackintoshe,
jím pak byla oslovena autorská dvojice: John Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby napsali
jevi‰tní podobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû
napsaného muzikálového pfiíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, která
úspû‰nû vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat. Charaktery
jsou zde podány s patfiiãnou ironií i nadhledem. Tento
muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéfie 18. 7. 2000
v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích
tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí
do vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo Brno uvádí
inscenaci od roku 2007 a od té doby patfií k nejnav‰tûvovanûj‰ím také díky naprosto úchvatn˘m hereck˘m
v˘konÛm hlavních pfiedstavitelÛ. Petr ·tûpán získal v roce
2008 za ztvárnûní Darryla van Horna prestiÏní Cenu
Thálie...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo
Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta
Sedláãková, Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Petr
Gazdík nebo Petr ·tûpán nebo Martin Havelka a dal‰í.

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní
komedie dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou
omezeného i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh s milostnou zápletkou, ve které dívka pfievleãená za muÏe
hledá svého milého, jako by ironicky vyvracel rãení, Ïe
„nelze slouÏit dvûma pánÛm najednou“. Av‰ak Truffaldino svou morálnû problematickou aktivitou dokládá, Ïe
tomu tak lze a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom mÛÏe dojít i ‰tûstí.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Ladislav
Koláfi, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová, Irena Konvalinová, Patrik Bofieck˘, Michal Nevûãn˘.
Jaroslav Vostr˘: T¤I V TOM
Italská komedie dell’arte patfií mezi oblíbené Ïánry divadla
jiÏ od 16. století. Jde o Ïánr zaloÏen˘ na improvizaci, nadsázce a rÛzn˘ch ztfie‰tûnostech, pln˘ vtipÛ a gagÛ, které
mezi sebou rozehrávají ustálené postavy: lakotní starci,
vdavekchtivé vdovy, pobláznûní sluhové, zamilovaní
mladíci, naivní dívenky ãi zmatení uãenci. V roce 1978 napsal pro âinoherní klub komedii, ctící tento Ïánr, uznávan˘
divadelní teoretik, kritik a historik Jaroslav Vostr˘, kter˘
mûl ov‰em z politick˘ch dÛvodÛ zákaz ãinnosti. Proto se
hra Tfii v tom objevila na jevi‰ti pfiipsána autoru Jifiímu
Menzelovi, kter˘ ji reÏíroval a v roce 1981 pfievedl i do filmové podoby. Na jevi‰ti âinoherního klubu ‰lo o jednu
z nejslavnûj‰ích inscenací, která byla na repertoáru témûfi
devût let.
Rozko‰n˘ pfiíbûh, na jehoÏ zaãátku se setkáváme se tfiemi
mlad˘mi dámami, které se vinou sv˘ch nápadníkÛ dostaly
do prekérní situace, prostû „jsou v tom“, je pln˘ blázniv˘ch
situací, v nichÏ se trojice milencÛ pokou‰í dostat k sobû
i pfies nevÛli rodiãÛ a osudu.
ReÏie: Antonín Procházka
Hrají: Zdenûk Junák, Hana Holi‰ová, Hana Kováfiíková,
Tereza Martinková, Petr ·tûpán, Jifií Mach nebo Luká‰ Janota, Michal Isteník, Jakub Przebinda nebo Vojtûch Blahuta, Milan Nûmec, Jakub Uliãník, Zdenûk Bure‰.

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

B. Kid, P. ·tûpán, J. ·otkovsk˘, S. Slovák:
MùSÍâNÍ KÁMEN
Spletit˘ pfiíbûh vypráví o drahokamu mimofiádné hodnoty,
kter˘ mÛÏe svému majiteli zaruãit nesmrtelnost a kter˘ je
ukraden mírumilovnému mni‰skému fiádu HubalÛ. Ti se
jej vydávají nalézt, ale zji‰Èují, Ïe stopy vedou do podivného, skrznaskrz hfií‰ného a zkaÏeného mexického mûsteãka Santa Mondega. A to je jen zaãátek parodické,
zábavné a nápadité divadelní podívané, která si pohrává
s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského hororu ãi westernu a kde se stfietává asijské bojové umûní ‰aolinsk˘ch
mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi!
ReÏie: Stano Slovák
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Peklo máme za sebou, na Oãistec se ãeká. JiÏ
nahlá‰ená premiéra spoleãného díla Stanislava Mo‰i a Zdenka Merty vloni vypadla
z dramaturgického plánu, pro leto‰ní sezónu

První díl plánované trilogie – Peklo mûl premiéru v roce 2008. Jak dlouho vzniká Oãistec?
To je spí‰ otázka na samotné autory, s nimiÏ
jsem já úplnû od zaãátku nespolupracovala.
Ale stoprocentnû vím, Ïe neodloÏili projekt
stranou, ale neustále zdokonalují právû tu
verzi, která vznikla zhruba pfied dvûma lety,
kdy byl Oãistec poprvé ohlá‰en. Posledního
pÛl roku je práce mnohem intenzivnûj‰í,
s panem Mo‰ou se nad textem scházíme,
dopisujeme, upravujeme… Je to prostû nová
vûc a jistû se nad libretem bude diskutovat
i bûhem zkou‰ek a urãitû dojde i k nûjak˘m
zmûnám.
Jaké to je, zasahovat do textu Ïijícímu autorovi, nota bene, kdyÏ je to vá‰ nadfiízen˘?

na skleniČce

s klárou latzkovou
se v‰ak vrátila – a zdá se, Ïe tentokrát se jiÏ
premiéry doãká, tvrdí i dramaturgynû Mûstského divadla Brno Klára Latzková.
23
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jen ãistá fiachanda. Oãistec zÛstává v názvu
a tvofií i jádro pfiíbûhu, kter˘ je v‰ak komediální, i kdyÏ diváky asi obãas zamrazí. CoÏ
k dobré komedii patfií.
Co je vlastnû podle vás Oãistec, ãi spí‰e oãistec?
Jsem uprostfied práce na programu, kde k tomuto tématu bude odborná studie. Sama
mohu pouze velmi obecnû shrnout, Ïe
v oãistci se ocitá du‰e pfiecházející z tûla do té
nejvy‰‰í úrovnû, aby pro‰la jist˘m oãi‰tûním,
osvobozením. Nemusí to pfiitom b˘t nutnû
spojeno jen s vírou nebo náboÏenstvím. Mám
za to, Ïe lidé podstatu toho, co je skuteãnû
lidsk˘ Ïivot, hledají v na‰em materiálním
svûtû stále obtíÏnûji. Tím smûrem se také
vyvíjí zápletka, pfii níÏ se vyjasÀuje sice ne
pfiímo, co je otázkou bytí a nebytí, ale je
pokusem pojmenovat, co v‰echno s sebou
vleãeme a ãeho se musíme nebo nemusíme
vzdát.
Profese dramaturga zÛstává laikÛm trochu
zahalena tajemstvím. V ãem je podle vás nejzajímavûj‰í?
Li‰í se inscenaci od inscenace. Nûkdy, kdyÏ
vzniká pÛvodní vûc jako v pfiípadû Oãistce,
jde o diskusi a spolupráci nad samotn˘m textem. Jindy, kdyÏ jde o pfieklad pro nûjakou
ãeskou premiéru, zase musím hlídat pfiekladatele, aby vycházel vstfiíc reÏisérovi nebo autorovi hudebního nastudování. Nûktefií
reÏiséfii mají tak jasnou pfiedstavu, Ïe dramaturga ani nepotfiebují. Ale protoÏe
chodíme na zkou‰ky, stáváme se druh˘ma
oãima pro nûj i pro herce, ktefií rovnûÏ potfiebují znát názor nûkoho jiného. Nedá se to
dopfiedu odhadnout, a to ani kdyÏ ponûkolikáté pracujete se stejn˘m reÏisérem.
Rozhodnû nehrozí Ïádná rutina.
Co kdyÏ se nesejdete s reÏisérem na stejné
vlnû? UÏ se vám to nûkdy stalo?
Jsem tady pátou sezónu a za tu dobu jsem
pracovala hlavnû s panem Mo‰ou, Stanem
Slovákem a Petrem Gazdíkem. Podle mne
tady dramaturg není od toho, aby pfiesvûdãoval reÏiséra o své pfiedstavû, ale musí pochopit jeho vizi. MÛÏe mu pomoci vytyãit smûr,
v rámci reÏisérovy pfiedstavy pochopit mantinely a snaÏit se s ním jít jeho cestou. Není
ale moÏné, aby se rozcházeli.

Na‰tûstí je to tento konkrétní fieditel divadla,
s nímÏ je rozumná fieã. Nebojím se mu fiíkat,
co si myslím. Ale samozfiejmû, Oãistec je jeho
dítû a ví o nûm nejvíc. Na druhé stranû, právû
proto, Ïe máme moÏnost osobního setkání,
mÛÏe ve‰keré mé námitky vyvrátit, pfiesvûdãit mne a vysvûtlit, proã to, jak to chce,
pokládá za správné.
Máte jako dramaturgynû radûji texty jiÏ neÏijících autorÛ nebo souãasníkÛ?
Setkala jsem se s obojí variantou. KaÏdá
práce pfiiná‰í jiné moÏnosti. U Ïijících autorÛ
máte partnera, je to dialog, kdeÏto kdyÏ máte
pfied sebou jen text, jste na to sama, abyste
s ním nûco provedla. Je to zodpovûdnûj‰í, víc
zavazující. TakÏe nepreferuji ani jedno, kaÏdá
moÏnost má své v˘hody a nev˘hody.
Podle názvu by se zdálo, Ïe Oãistec bude
dílo filozofické, moÏná náboÏenské – podle
informací z webu to ale vypadá spí‰ na veselohru z cyklu francouzsk˘ch komedií s ãetníkem…
Opravdu pÛjde o situaãní komedii. Oba autofii
uÏ od zaãátku chtûli, aby se v trilogii vystfiídala
nejen témata, ale i Ïánry. CoÏ neznamená, Ïe
bychom se vzdali hlub‰í roviny a Ïe by to byla
24
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Pracovala jste uÏ na fiadû inscenací. Které
tituly patfií k va‰im oblíben˘m?
Je jich víc, urãitû je to tfieba Probuzení jara.
Jednak to pro mne byla první vût‰í práce
s panem Mo‰ou, jednak jde o geniální kus
a v‰ichni ho tady milujeme. Úplnû nejsilnûj‰í
vztah mám v‰ak k Pokrevním bratrÛm, pro
které jsem i upravovala text. Bylo to velmi
tûÏké, ale o to intenzivnûj‰í. Mám pro nû slabost, protoÏe mám pocit, Ïe po tom v‰em, co
jsem pro nû musela udûlat, není nic, co bych
o nich nevûdûla. A abych nezmiÀovala jen
muzikálové tituly, ráda bych vzpomnûla i na
Dobfie rozehranou partii, kde divadelní i profesní radost z této práce pfiev˘‰ilo kouzlo osobního setkání s pány herci Jaroslavem Dufkem
a Ladislavem Lakom˘m. Na zkou‰ky a chvíle
s nimi nikdy nezapomenu.
Není vám pak líto, Ïe potlesk patfií jin˘m?
Není. Od té malé holãiãky, která moÏná kdysi
chtûla b˘t hereãkou, jsem do‰la k tomu, Ïe
mne baví pfiesnû to, co dûlám. A velk˘m
‰tûstím je, Ïe jsem se ocitla tady v divadle,
kde mne to naplÀuje, takÏe ten potlesk beru
za svÛj, pfiestoÏe to nikdo neví.
A chodíte se dûkovat?
Po premiérách, moc si to v‰ak neuÏívám.
Snad jen, kdyÏ jsou v hledi‰ti rodiãe. Osobnû
se nejvíc dojímám, kdyÏ se na repríze dívám
na kolegy herce a hledi‰tû pak vstane
a tleská. To je chvíle, kdy mám pocit, Ïe je to
dobfie a ani mne nenapadne, Ïe bych mûla

stát na jevi‰ti. Jsem ráda, Ïe jsem, kde jsem.
NeuvaÏujete o tom, Ïe se z dramaturgynû
zmûníte v dramatiãku?
Takové ambice nemám, i kdyÏ podobn˘
pfierod b˘vá ãast˘. Ale mne spí‰ víc baví objevovat to, co nûkdo uÏ napsal. Já jsem
takov˘ tvor z knihovny, bádám, co kde je –
a Ïe toho bylo spoustu
napsáno... Ale moÏná,
Ïe ãasem naãerpám
takové zku‰enosti a informace, Ïe zjistím, Ïe
o nûãem se je‰tû nepsalo...
A kdy se mÛÏeme tû‰it
do Ráje?
No, radûji zatím zÛstaÀme v Oãistci. Ráj
nechme na pomyslném
obláãku. Pfiijde v pravou chvíli, ale více o nûm
nikdo z nás je‰tû neví.
Text: Jifiina Veselá
Foto: jef Kratochvil
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Muzikálová situaãní komedie
reÏie Stanislav Mo‰a

26

Foto: jef Kratochvil, úprava Petr Hloušek
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18. - 23. ledna a 1. - 8. února
27

hrajeme na hudební scéně
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redo. A fiada dal‰ích, vãetnû vtipnû vystavûné
figury Emanuela Schikanedera Milanem
Nûmcem.
Perfektnû vystavûn˘ pfiíbûh zasahuje publikum od prvních okamÏikÛ. Zaãíná lehce retrospektivnû, kdy Konstance, Mozartova
vdova, hledá místo Wolfgangova hrobu, aby
jej ukázala lékafii Antonu Mesmerovi. Její cynismus ostfie kontrastuje s obdivn˘m nad‰ením Mesmerov˘m. A obdiv s nezájmem se
mísí i v dal‰ích obrazech, které velmi sugestivnû, nevtíravû a neodolatelnou formou pfiibliÏují Ïivot slavného hudebního mága.
Vracíme se do dob jeho dûtství, kdy jako geniální dítû uvádûl v nad‰ení vzne‰enou spoleãnost, kdyÏ jej i jeho sestru Nany otec
Leopold vozil po Evropû. Není to poprvé,
kdy se vkrádá otázka, jak mnoho ovlivnila
ztráta dûtství MozartÛv Ïivot, jeho chování,
jeho ducha? Jeho rebelii i pokoru! Ten vykfiiãník je zcela na místû. Porcelánové dítû –
Amadé, se prolíná cel˘m dûje. Jako jakési
Mozartovo alter ego, pfiipomínka ãistoty, pravosti. âi loutkovosti? Smûsice v‰eho? Vyberte si…
Stále se opakuje otázka, jak dalece myslel
Leopold pfii organizování Ïivota svého syna
na nûj, jeho schopnosti, jeho budoucnost
a jak na sebe? A jak˘ si mohl mal˘ Wolfgang
Amadeus vytvofiit k nûmu vztah? Miloval jej
a vzdoroval. Podléhal mu, touÏil po jeho
uznání a zároveÀ chtûl uniknout… Byl Mozart velk˘m dítûtem, které neumí skrze svou
genialitu dospût? MÛÏeme uvaÏovat, jak moc
jej okolí formovalo? V‰ak obraz celé spoleãnosti obklopující Mozarta je neuvûfiitelnû
plastick˘. Vy‰‰í spoleãnost – jakési panoptikum nechápající skladatelovu genialitu, soudící povrchnû, pov‰echnû. A nûkolik v˘jimeãn˘ch chápajících osobností. Skvûle je do
pfiíbûhu zakomponována postava Emanuela
Schikanedera a jeho herecké spoleãnosti
i s pfiipomínkou premiéry Kouzelné flétny.
A velmi sugestivnû se tu líãí bezosty‰ná hamiÏnost rodiny Weberov˘ch, ostfie kontrastující s nezku‰eností a aÏ jednoduchostí Mozartovou v mezilidsk˘ch vztazích. Vzpomeneme si na ni je‰tû nûkolikrát, nejen v okamÏiku, kdy se podlehnuv‰í Mozart dává do
hry o peníze…

naPsali o nás
MOZART! STRHUJÍCÍ MUZIKÁL
VYPROVODIL Z BRNA
STANDING OVATION
Mozart! Ten vykfiiãník je stejnû dÛleÏit˘, jako
jméno samo. Vykfiiãník, kter˘ je tak trochu
i otazníkem. Vykfiiãník, kter˘ provokuje.
Klade otázky. Burcuje. Neuzavírá. To v‰echno si plnû uvûdomíte, aÏ kdyÏ je po v‰em.
AÏ kdyÏ spadne opona. Nad muzikálem Mozart! Michaela Kunzeho a Sylvestera Levaye
v Mûstském divadle Brno bohuÏel spadla uÏ
naposledy.
Derniéru mûl na konci fiíjna. Vidûla jsem jej
poprvé. A kdyby to nebylo naposledy, bezpochyby bych se co nejdfiíve vrátila. Skvûlé dílo,
v reÏii Stanislava Slováka a pod taktovkou
Franti‰ka ·terbáka, bylo vynikající inscenací
se skvûl˘mi v˘kony. A na závûr nekoneãn˘
aplaus, volání bravo a standing ovation. Zcela
zaslouÏenû. Velmi nároãné role po pûvecké
i herecké stránce zvládli jejich pfiedstavitelé
obdivuhodnû. Ale‰ Slanina jako Mozart, Jan
JeÏek jako jeho otec Leopold, Hana Holi‰ová
jako Konstance Weberová, Wolfgangova
Ïena, Markéta Sedláãková coby Baronka von
Waldstätten, Marta Prokopová jako Mozartova sestra Nany, Luká‰ Vlãek v roli Hrabûte
Arca ãi Jifií Mach jako Hieronymus Collo-
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V‰ichni jsou v dobov˘ch kost˘mech, nikoliv
dogmaticky popisn˘ch, pfiitom v‰ak perfektnû vystihující nadãasovost Mozartova díla
i poslání. Vzhledem k mnohovrstevnatosti libreta je zcela logické a zcela trefné, Ïe
Mozart sám není v dobov˘ch kabátcích
a kalhotách. Îe má dredy, otrhané dÏíny. On
se totiÏ zcela jasnû a neoddiskutovatelnû vymyká. V‰emu a v‰em. Je drz˘, nebojí se. DokáÏe jít za sv˘m. Pfiitom je aÏ dûtsky naivní.
Vnitfinû rozháran˘. Kfiehk˘ rebel ovládan˘
hudbou. Cel˘ pfiíbûh není váÏn˘, jakkoliv tragick˘ má konec a velmi hlubok˘ podtext. Komika a vtip se stfiídá s mrazením v zádech
a v‰e je o to sugestivnûj‰í. I pravdivûj‰í.
V˘tvarná podoba inscenace jen podtrhuje
v‰echny reminiscence. Jednoduchá, nápaditá
a dÛmyslná scéna Jaroslava Milfajta navozuje
potfiebnou atmosféru, umoÏÀuje postupnû
odkr˘vat a objevovat, ãervené pozadí podtrhuje drama a dává vyniknout pfiíbûhu i zmiÀovan˘m kost˘mÛm, které v˘teãnû navrhla
Andrea Kuãerová. Skvûle vystihují celkové
pojetí pfiedstavení a jeho atmosféru. RovnûÏ
choreografie Igora Barberiçe v˘bornû zapadá
do hudby a koresponduje s dûjem.
Mozart! je, tedy vlastnû byl, skvûlou inscenací. Takovou, na kterou se nezapomíná. Takovou, která pfiimûje diváky, Ïe se do divadla
vrátí znovu, aby na‰li emotivnû siln˘ záÏitek.
A takové by dobré souãasné hudební divadlo
mûlo b˘t.
Gabriela ·palková,
www.musical-opereta.cz, 7. 11. 2012

teì naposledy svûtoznámá Funny Girl. Je
Vám ústfiední postava Fanny Briceové
blízká?
Leto‰ní rok byl pro mû profesnû opravdu
hodnû krásn˘ a nároãn˘. Funny Girl je tfie‰niãkou na dortu. V roli Fanny jsem pfied lety
vidûla Terezu Bebarovou a ta mû uchvátila.
Jinak znám Fanny samozfiejmû pfiedev‰ím
v podání Barbry Streisand a její neskuteãn˘
v˘kon mi byl velkou motivací a inspirací. Nechtûla jsem ji kopírovat, ale touÏila jsem se
pfiiblíÏit tomu, co se neskuteãnû povedlo jí.
Najít své v˘razové prostfiedky, které jsou tak
rozdílné ve filmu a na divadle, a dostat tam
to, co z Fanny dûlá Fanny. Opravdová a uvûfiitelná bláznivost, ztfie‰tûnost, smysl pro
humor, ale i ta druhá strana mince neustále
‰a‰kujícího klauna.
Hlavní role je skuteãnû velmi obtíÏná, jste
na jevi‰ti prakticky po celou dobu pfiedstavení. Která ze sloÏek pro vás byla nejnároãnûj‰í – pûvecká, taneãní, herecká?
NejtûÏ‰í je skloubit to v‰echno dohromady.
SnaÏila jsem se hlavnû o to, aby Fanny nebyla
za kaÏdou cenu prvoplánovû vtipná, aby to
nebyl jen sled vybudovan˘ch gagÛ, ale aby
v‰e vycházelo z ní, z její podstaty. Je to pra‰-

DIVADLO JE PRO Mù ADRENALIN
Hana Holi‰ová si jiÏ získala srdce divákÛ na
divadelním jevi‰ti i televizní obrazovce. Dvaatfiicetiletá brnûnská rodaãka vystudovala ãinohru na JAMU, poté tfii roky strávila
takzvanû na volné noze a od roku 2005 má
stálé angaÏmá v Mûstském divadle Brno, kde
sklízí úspûchy na âinoherní i Hudební scénû.
To potvrzuje dvojnásobná volba Nejoblíbenûj‰í hereãkou roku v divácké anketû Kfiídla.
Novou divadelní sezónu Hanka zahájila na
své domovské scénû muzikálem Funny Girl.
Od zaãátku roku jdete v Mûstském divadle
Brno z role do role – muzikály PapeÏka, Pokrevní bratfii, ãinoherní komedie Tfii v tom,
29
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tûná, ale taky silná holka, která moc dobfie ví,
co chce a po svém toho taky dosáhne. Jednou
jsem sedûla nad scénáfiem a uvûdomila si, Ïe
se ta hra jmenuje Funny Girl a Ïe se tím
pádem asi oãekává, Ïe jako Fanny budu
vtipná, a to povaÏuju za nelehk˘ úkol.
Bûhem celého pfiedstavení vystfiídáte na 13
nádhern˘ch kost˘mÛ. UÏívala jste si tuto
rozmanitost, nebo to bylo naopak pfiítûÏí
kvÛli rychl˘m pfievlekÛm?
BohuÏel si jejich rozmanitost pfii hektice neustálého pfievlékání pfiíli‰ neuÏiju. Kost˘my
jsou krásné a skvûle dotváfiejí jednotlivé
etapy, kter˘mi Fanny prochází. Od pra‰tûné
holky, pfies hereãku, která, aby zaujala, nebo
rozesmála, navleãe na sebe ‰ílené kombinace
svr‰kÛ, aÏ po nóbl ‰aty, ve kter˘ch je opravdová dáma.

23. fiíjna se rozlouãí MdB s úÏasn˘m muzikálem Mozart!, ve kterém hrajete Mozartovu lásku Konstance. Máte nûjak˘ rituál,
jak nejlépe fiíct sbohem své postavû?
Rituály louãení s postavou nemám. Obãas se
stane, Ïe je pfiedstavení staÏeno a neprobûhne
oficiální derniéra. To mû pak mrzí, Ïe se ta
práce a celá etapa neuzavfiela. Tû‰ím se, Ïe se
s Mozartem mÛÏu osobnû rozlouãit a Ïe si
derniéru s kolegy pofiádnû uÏijeme.
Do povûdomí divákÛ jste se dostala pfiedev‰ím prostfiednictvím seriálu Velmi kfiehké
vztahy, kde jste ztvárnila postavu Aniãky
Pe‰kové. MÛÏou se na vás va‰i fanou‰ci tû‰it
v nûjakém dal‰ím seriálu nebo filmu?
Za poslední rok jsem nûkolik nabídek na natáãení dostala, ale bohuÏel z nich z rÛzn˘ch
dÛvodÛ se‰lo. Mûla jsem ale tolik práce v divadle, Ïe si neumím pfiedstavit, jak bych to
v‰echno stíhala. TakÏe to tak asi mûlo b˘t.
Momentálnû mám pfiíslib práce pro TV na
pfií‰tí rok, tak uvidíme, jak se to vyvine.
A neuvaÏujete o tom, Ïe byste se vûnovala
více filmu neÏ divadlu?
Pokud to pÛjde, chci se vûnovat obojímu. Divadlo je pro mû adrenalin. KaÏd˘ veãer máte
jen jeden pokus, Ïádná dal‰í klapka jako pfii
natáãení, musíte dát maximum energie, aÈ se
cítíte jakkoliv. Film má velké kouzlo, ale divadla bych se kvÛli nûmu vzdát nechtûla.
Pocházíte z umûlecké rodiny, s va‰í maminkou i s nevlastním otcem jste se na divadelních prknech uÏ setkala, chtûla byste si
zahrát v nûjaké inscenaci i se svou sestrou
Michaelou Horkou?
S mou sestrou Mí‰ou uÏ jsme se na jevi‰ti potkaly v Kvítku z Horrroru, v PapeÏce a taky
v rámci rÛzn˘ch pûveck˘ch vystoupení. Doufám, Ïe se jednou potkáme na jevi‰ti v rolích,
které spolu budou mít více prostoru.
V Brnû jste se narodila, Ïijete tu cel˘ Ïivot.
Jak své rodné mûsto vnímáte a co byste mu
pfiála do budoucna?
Jsem ráda, Ïe mÛÏu s hrdostí mluvit o divadle,
ve kterém pracuju, a stejnû tak o mûstû, ve
kterém Ïiju. A co pfieju Brnu? Moudré vládce
i rádce a spokojenost nás poddan˘ch.
Lenka Pazourková,
Brno Business, 7. 9. 2012

Jistû máte vztah ke v‰em sv˘m rolím. Existuje ale nûjaká, na kterou se vyloÏenû tû‰íte,
aÏ se znovu objeví v hracím plánu?
Asi mám ‰tûstí, protoÏe se tû‰ím na vût‰inu
sv˘ch rolí. Mám moc ráda Sukie v âarodûjkách z Eastwicku, Elsu v Probuzení jara, PapeÏku… Moc jsem si oblíbila paní Johnstonovou v Pokrevních bratrech a samozfiejmû
Fanny.
32
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dobfie doplÀují atmosféru vyprávûní a dfievûn˘ podstavec se schÛdkami spoleãnû se stolem v hospodû jsou v podstatû jedin˘mi
rekvizitami, které se na jevi‰ti kromû hercÛ
nacházejí.
Moudrá komedie Jakub a jeho pán servíruje
divákÛm svÛj pfiíbûh bez pfiíkras. Poãátek hry
tvofií zmûÈ postav a rÛzn˘ch ãasov˘ch rovin,
ve kter˘ch se zprvu nepouãen˘ divák mÛÏe
lehce ztratit. A aÏ se najde, tak musí vydrÏet
bez pfiestávky aÏ do konce. Jakub a jeho pán
nepatfií mezi jednoduchou lidovou zábavu,
hra jde více do hloubky a pauza by proto celému kusu jen prospûla.
A právû proto inscenace Jakub a jeho pán
stojí za vidûní. Humor, láska, vítûzství nad
hloupostí a nadutostí a hlavnû oslava pfiátelství jsou hodnoty, které i v dne‰ní uspûchané
dobû mají své neodmyslitelné místo v kaÏdém z nás.
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.cz, 15. 11. 2012

JAKUB A JEHO PÁN – POCTA
DIDEROTOVI VE T¤ECH DùJSTVÍCH
Ústfiední dvojice Jan Mazák (Jakub) a Viktor
Skála (Pán) si zdafiile sekundují. Jan Mazák
patfií k ostfiílen˘m harcovníkÛm a poprvé se
v roli Jakuba objevil uÏ v roce 1989 na
prknech ostravského Divadla Petra Bezruãe.
Jeho Jakub je civilnû prost˘, a pfiitom ve své
zdánlivé lidovosti aÏ neuvûfiitelnû upfiímn˘.
Jakub podle Mazáka je navíc zral˘ dvojitou
zku‰eností a rozhodnû nezklame. Hlavnû
v poloze, kdy vypráví svá milostná dobrodruÏství, se divákÛm pfiiblíÏí snad nejvíce.
Jeho hereck˘ protûj‰ek Viktor Skála podává
rovnûÏ nádhern˘ v˘kon. Pán ve ztvárnûní
Viktora Skály nabízí notnou dávku melancholické nálady poznamenané trpk˘mi Ïivotními zku‰enostmi a zklamáními. A moÏná
právû tato melancholie mÛÏe na první pohled na diváky pÛsobit ponûkud tûÏkopádnû.
Jakoby brala vítr z plachet jinak svûÏímu
Janu Mazákovi. Tento zdánliv˘ rozpor je
v‰ak cílen˘, protoÏe prohlubuje rozdíl mezi
obûma postavami, a zároveÀ je k sobû pfiitahuje, a tento stav je proto naopak potfiebn˘
a Ïádoucí.
Lucie Zedníãková jako Ïivelná Hostinská je
pfiesnû v té poloze, která jí nejvíce sedí. Za
zmínku stojí i Martin Havelka v roli proradného Rytífie Saint – Ouen. Nebo Jaroslav Matûjka v roli Mark˘ze.
Pfiesnû podle pfiedlohy...
Inscenace nestojí na bohaté v˘pravû nebo nápadité scénûachoreografii.Hrastojí pfieváÏnû
na hereck˘ch v˘konech a zcela postrádá jak˘koliv hudební doprovod, coÏ zde kupodivu
vÛbec nevadí. Kost˘my Andrey Kuãerové

FAIDRA
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
Do nové divadelní sezony vstoupilo Mûstské
divadlo v Brnû inscenací Senekovy Faidry.
Hru fiímského stoického filozofa na zdej‰í âinoherní scénû nastudovala hostující Hana
Bure‰ová v titulní roli s Helenou Dvofiákovou, která uÏ tuto postavu ztvárnila
v praÏském Divadle v Dlouhé. Podrobnosti
o inscenaci pfiiná‰í ve své recenzi David
Kroãa. Senekova Faidra vychází ze známého
fieckého m˘tu o královnû, která se vá‰nivû zamiluje do nevlastního syna. Ten v‰ak její city
neopûtuje, a tak zhrzená macecha obviní mladíãka ze znásilnûní. U Seneky konãí zápletka
tragicky: neãekanû se navrátiv‰í král Theseus
svolává na syna Hippolyta pomstu a teprve
poté, co je jeho tûlo roztrháno na kusy, pfiizná
se Faidra ke lÏi a spáchá sebevraÏdu.
ReÏisérka Hana Bure‰ová inscenuje Senekovu pfiedlohu jako typické drama hrÛzy,
v nûmÏ je Hippolytova smrt líãena do krvav˘ch podrobností a trpící Faidra si libuje
v majestátní rétorice. Ke spolupráci si Bure‰ová pfiizvala stejn˘ inscenaãní t˘m, s nímÏ
pfied pûti lety pracovala v praÏském Divadle
v Dlouhé. Ve znalém pfiekladu Evy Stehlí33
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dokonalá svatba
třeskutá komedie

Činoherní scéna

14., 21. ledna a 1. února 2013

Čarodějky
z eastwicku
svůdný muzikál

hudební scéna

25. - 27. ledna 2013

měsíční
kámen
upírsko-gangsterská
komedie

Činoherní scéna

29. a 30. ledna 2013
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Pokrevní bratři
hudební scéna

osudový a magický muzikál

11. - 14. února 2013

mojžíš
Činoherní scéna

lidová hra

20. a 21. února 2013

sněhurka a 7 trpaslíků
bláznivá hudební pohádka

hudební scéna

23. a 24. února 2013
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kové a v kondenzované úpravû, na níÏ se
vedle reÏisérky podílel také dramaturg ·tûpán Otãená‰ek, plní dÛleÏitou roli také tfiíãlenn˘ dívãí chór, kter˘ za pohybové
spolupráce Hany Halberstadt pÛsobí jako aktivní spolutvÛrce dûjového napûtí.
Inscenaci prospûlo, Ïe se hraje bez pfiestávky
a v divácky únosné devadesátiminutovédélce.
Je pouãená v antické poetice, vkusnû a úãelnû pracuje s nahotou, jeÏ doprovází Faidfiino
vyznání lásky k Hippolytovi, a koneãnû také
uváÏlivû aranÏuje drastické scény, mezi nûÏ
patfií tfieba stylizovan˘ pohfieb na kusy rozervaného mladíkova tûla. Pfiesto se nad inscenací vzná‰í otázka, zda má jako replika
star‰ího díla vÛbec smysl. âásteãnû na ni
v programové broÏufie odpovídá rozhovor
s pfiedstavitelkou titulní role Helenou Dvofiákovou, která mimochodem za praÏskou
Faidru získala Cenu Alfréda Radoka i nominaci na Cenu Thálie. Zatímco v Praze ‰lo
o komorní podívanou, v Brnû se hraje na velkém jevi‰ti pro poãetné hledi‰tû âinoherní
scény. Sama Dvofiáková pak sv˘m v˘konem
na jevi‰ti dokládá, Ïe nastudování téhoÏ kon-

ceptu v Brnû smysl má: její Faidra je Ïena
velké vnitfiní energie, která po pfiekroãení rozumn˘ch mezí pfiijímá svÛj údûl a bere vinu
na sebe. Sv˘m nasazením jí sekundují v‰ichni
dal‰í aktéfii, nejv˘raznûji zfiejmû Viktor Skála
jako Theseus a Irena Konvalinová v úloze
chÛvy. Zvlá‰tû Konvalinová pak vytváfií pozoruhodnou studii: její chÛva je pfiímoãará
Ïena z lidu, jejíÏ ãiny paradoxnû pfiiná‰ejí ne‰tûstí tûm, jimÏ mûly pomáhat.
Senekova Faidra na jevi‰ti Mûstského divadla v Brnû má skvûlé herecké obsazení
a reÏijní vedení.
David Kroãa,
âRo3 – Vltava, 2. 10. 2012
PRVNÍ BRNùNSK¯ SENECA
Po skoro dvou tisíciletích od svého vzniku
vstoupila pfied brnûnské publikum vÛbec poprvé jedna z desítky tragédií fiímského stoického filozofa a dramatika Lucia Annaea
Senecy. Mûstské divadlo Brno, uÏ tradiãnû
zahajující sezonu s renomovanou praÏskou
reÏisérkou Hanou Bure‰ovou, uvedlo ver‰ovanou hru Faidra. Její první ãesk˘ pfieklad
(klasické anapesty obratnû nahrazuje blankversov˘m metrem) pofiídila pfied pûti roky
Eva Stehlíková pro témûfi shodn˘ inscenaãní
t˘m (dramaturg ·tûpán Otãená‰ek, scénografové David Marek a Hana Fischerová, pohybová spolupráce Hana Halberstadt) Divadla
v Dlouhé.
Ponechme stranou porovnání Senecy s fiadou
star‰ích (Euripidés) i daleko mlad‰ích (Racine) zpracování téÏe látky ãi komparaci v základním pfiístupu obdobn˘ch reÏisérsk˘ch
verzí. Z v˘raznû kráceného oti‰tûného textu
vznikla v MdB komorní, sevfiená a v mytologick˘ch souvislostech ãitelná interpretace krvavého antického m˘tu, demonstrovaného
na opu‰tûném jevi‰ti s rozloÏiteln˘mi plexisklov˘mi krystaly a vynalézavû nasvûcovan˘mi plochami. Vedle dominující, ãasto monologické verbální sloÏky klade dÛraz na materiálovou i barevnou v˘raznost kost˘mÛ se
symbolick˘mi, ba aÏ „‰amansky“ barbarizujícími orientálními prvky, a zejména nápadnou, do obfiadné so‰nosti ústící pohybovou
a gestickou stylizaci sólistÛ i rudû odûného
chóru tfií Ïen.
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

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

Nejpopulárnější herečka sezóny

BRNIACI EXCELOVALI S BEDÁRMI V BRATISLAVE
Viac neÏ excelentného divadelného záÏitku sa doãkali cez víkend náv‰tevníci vo vypredanom bratislavskom Istropolise, kde po prv˘ raz na
Slovensku uviedli muzikál Bedári. Vìaka lukratívnym vzÈahom Mestského divadla Brno a vlastníkov práv na najúspe‰nej‰í muzikál v‰etk˘ch
ãias sa Slovensko stalo 43. krajinou, kde bolo predstavenie uvedené.
Príbeh o galejníkovi Jeanovi Valjeanovi, ktor˘ vychádza z románu Vic-

Nejpopulárnější herec sezóny

MILAN KUNDERA:
JAKUB A JEHO PÁN. POCTA DENISI DIDEROTOVI
Program k fiíjnové premiéfie hry sestavil dramaturg Jifií Závi‰. Divák
dostává do rukou dvousetstránkovou broÏuru plnou inteligentního ãtení,
zajímav˘ch fotografick˘ch dokumentÛ a hlavnû kreseb Milana Kundery
vãetnû jeho vlastních návrhÛ obálek ãasopisÛ ve vydavatelství Faber
ve Velké Británii. Málokdy je vidût srovnatelná invence a péãe o autora
i publikum. Tohohle Kunderu do kapsy je uÏiteãné mít stále u sebe
a tfieba pfii cestû tramvají otevfiít a uzobávat. Zábavnûj‰ího spolucestujícího v Ïivotû nenajdete.
Petr Bílek, Literární noviny, 15. 11. 2012

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

2012/2013

Nedlouh˘ nonstop veãer neusiluje o prvoplánové aktualizace; v archetypální nadãasové poloze ponechává pfiesnû konturovan˘, Ondfiíãkov˘m
Vedoucím chóru s odstupem sledovan˘ pfiíbûh bezv˘hradné odpovûdnosti za vlastní „chybná rozhodnutí“, vypl˘vající z tíÏivé osamûlosti
uprostfied pfiepychu: vá‰nivému citu k plachému Hippolytovi Luká‰e Janoty podléhá Faidra v podání hostující nositelky Radokovy ceny Heleny
Dvofiákové, jeho fale‰né nafiãení pfiichází od ChÛvy (zfietelnû charakterizované Irenou Konvalinovou), na synovi se mstí drsn˘ Theseus Viktora Skály. Namísto krátkodech˘ch zeitstückÛ tu jevi‰tû nabízí pfiíklad
svûta pfiísn˘ch mravních norem a hodnot.
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 13. 11. 2012

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

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

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

Jméno:

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

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz
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tora Huga, na‰iel absolútne adekvátne javiskové spracovanie, v ktorom sa
majstrovsky prelínajú príbehy hlavného hrdinu, jeho neúnavného prenasledovateºa policajného komisára Javéra, malej siroty Cosety, ktorá nájde
domov a nakoniec aj lásku ‰tudenta Mária a zvrhlo komickej dvojice majiteºov hostinca Thénardierovcov, ktorí dokáÏu preÏiÈ za v‰etk˘ch reÏimov.
Napriek muzikálovému boomu, ktor˘ zasiahol svojho ãasu Slovensko,
nikto sa neodváÏil pripraviÈ slovenskú verziu muzikálu a v na‰ej krajine doteraz nehosÈovalo ani jedno zo ‰tyroch ãesk˘ch na‰tudovaní. Situácia sa pre
slovenského fanú‰ika muzikálu na‰Èastie zmenila 1. decembra. Slováci si
najúspe‰nej‰í muzikál v‰etk˘ch ãias mohli pozrieÈ vìaka Mestskému divadlu v Brne, ktoré na domácom javisku odohralo viac ako stovku úspe‰n˘ch repríz. Ich na‰tudovanie sa stalo jedn˘m z najlep‰ích zo v‰etk˘ch a aj
vlastníci práv muzikálu ho cenia ako jedno z najlep‰ích na‰tudovaní vôbec.
O kvalitách brnianskeho súboru sa mohli presvedãiÈ aj náv‰tevníci v bratislavskom Istropolise. Súbor nestavia na sile znaãkov˘ch mien, ako sa to
deje pri praÏskom na‰tudovaní. Brniaci stavajú na ‰piãkovosti a profesionalite svojich hercov a spevákov, ktor˘m sa podarilo vytvoriÈ jedineãn˘
súbor, ktorého v˘kon bol absolútne bezchybn˘ a profesionálny.
Osobne ma Bedári sprevádzajú uÏ 20 rokov, od prvého praÏského na‰tudovania v roku 1992 som videl predstavenia v niekoºk˘ch krajinách a na
niekoºk˘ch kontinentoch a dovolím si tvrdiÈ, Ïe práve brnianske na‰tudovanie je t˘m top na‰tudovaním, aké som doteraz videl. Cez víkend v Bratislave navy‰e potvrdili, Ïe k nám nepri‰li „len tak hosÈovaÈ“, ale predviedli
ho s rovnak˘m nad‰ením a zanietením, ako keì som ich pred ãasom sledoval v sále divadla v Brne.
Bedári vìaka brnianskym hercom (Jeana Valjeana hral jedineãn˘ Petr Gazdík, Jan Mazák a Jana Musilová excelovali v úlohe manÏelov Thénardierovcov, v úlohe Eponine zas divákov bez mihnutia oka presvedãila Johana
Gazdíková, ale v podstate divákov presviedãal a presvedãil cel˘ vynikajúci
ansámbel), famóznemu 32-ãlennému Ïivému orchestru, dokonalej projekcii, presvedãiv˘m kulisám a profesionálnym kost˘mom oÏivili slovenskú
muzikálovú scénu, ktorá napriek snahám, v súãasnosti dosÈ stagnuje. Táto
vzpruha v podobe najúspe‰nej‰ieho muzikálu vôbec, s tak fenomenálnym
na‰tudovaním je dôvodom na náv‰tevu niektorého z predstavení. Mestské
divadlo Brno sa do Istropolisu vrátilo po 12 rokoch a ostáva veriÈ, Ïe ich
diváci v kaÏdom z predstavení ocenia rovnako dlh˘m potleskom v stoji, ako
na premiére. Jednoznaãne si to zaslúÏia.
Som ‰Èastn˘, Ïe sme tu Bedárov mali, aj keì nie priamo v divadle. Nevadí.
Viac ma mrzí to, Ïe som denne chodil okolo Istropolisu a dúfal som, Ïe sa
objaví veºká reklamná plocha s motívom muzikálu. Prv˘ veãer tam mohli
horieÈ fakule a navodiÈ ten pocit exkluzivity a svetovosti, ktor˘ spoloãnosÈ
Istroproduction Slovákom nepochybne prínosom Bedárov na Slovensko
dopriala.
Chápem, Ïe na to asi neostali peniaze a za ten záÏitok, ktor˘ som opäÈ raz
s Bedármi zaÏil, to nepodávam ani ako kritiku. Len kon‰tatujem, Ïe sme
na poli muzikálu cez víkend preÏili nieão, ako keby tu pre vyznávaãov komercie koncertovala Madonna. Svetové predstavenie, svetov˘ záÏitok, len
tomu tro‰ku ch˘bala „povestná svetová ‰krupina“, do ktorej to vedia v‰ade
inde obaliÈ. V‰etko ostatné v‰ak bolo dokonalé.
www.music.server.sk, 3. 12. 2012
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Foto: Tino Kratochvil
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PřiPravujeme

Gustaf Gründgens
jako Mefisto / 1949

Klaus Mann

meFisto

z nejvût‰ích dûl nûmecké literatury. V obou
dílech má dÛleÏitou roli charizmatick˘ a sv˘m
zpÛsobem pfiitaÏliv˘ svÛdce slibující mnohé
poÏitky, kter˘ je v‰ak zároveÀ nesmírnû nebezpeãn˘. V Goethovû Faustovi je zástupcem
zla Mefistofeles – ìábel ãi spí‰e ìáblÛv sluha,
kter˘ mnohé slibuje, ale splní pouze to, co se
mu hodí pro nalákání ãlovûka do dal‰í a je‰tû
nebezpeãnûj‰í pasti. V Mannovû románu je
Mefistofeles pouze „parádní divadelní rolí“,
ov‰em ìábel je zde pfiítomen také - ovlivÀuje
lidské Ïivoty prostfiednictvím neuti‰iteln˘ch
lidsk˘ch bûsÛ, chorobn˘ch ambicí a hlasitého
volání moci po spolupráci...
MannÛv Mefisto, hledající odpovûì na
otázku, kde konãí právo ãlovûka na osobní
‰tûstí a kde se jiÏ z ãlovûka stává bezohledn˘
pragmatik, je vzru‰ujícím dílem. Není divu,
Ïe se román doãkal jiÏ nûkolika divadelních
adaptací a v roce 1981 také Oscarem ocenûné
adaptace filmové v reÏii Istvána Szabóa
s K. M. Brandauerem v hlavní roli. AutorÛm
divadelní adaptace se v‰ak podafiilo získat
svolení ke zcela nové divadelní adaptaci románu – a právû ta bude mít v Mûstském divadle Brno svou premiéru.
ReÏie: Petr Kracik. Divadelní adaptace: Petr
Kracik a Ladislav St˘blo. Scéna: Jaroslav
Milfajt. Kost˘my: Andrea Kuãerová. Dramaturgie: Ladislav St˘blo a Jifií Závi‰.
V hlavních rolích: Martin Havelka jako Hendrik Höfgen, Lenka Janíková jako Barbara
Bruknerová, Lucie Zedníãková jako Dora
Martinová, Milan Nûmec jako Hans Miklas,
Michal Isteník jako Otto Ulrichs, Viktor
Skála jako Generál, Evelína Kachlífiová jako
Nicoletta von Niebuhr, Hana Kováfiíková
jako Julietta, Pavla Vitázková jako Lotte Lindenthalová, Jan Mazák jako Cäsar von
Muck, Ladislav Koláfi jako Theophil Marder,
Miloslav âíÏek jako Oskar H. Kroge, Miroslava Koláfiová jako Heda Herzfeldová. Dále
hrají: Eva Jelínková, Zdenûk Bure‰, Vojtûch
Blahuta a dal‰í. Premiéra: 9. února 2013 na
âinoherní scénû MdB.
- sty -

Klaus Mann / 1936

Román Mefisto nûmeckého spisovatele
Klause Manna patfií mezi nejznámûj‰í a nejãtenûj‰í, ale také nejkontroverznûj‰í díla moderní evropské literatury dvacátého století.
Jeho základní linii pfiedstavuje Ïivotní pfiíbûh
talentovaného a bezmeznû ambiciózního
herce Gustafa Gründgense (1899–1963), kter˘ byl v Mannovû románu „pfietaven“ do postavy herce Hendrika Höfgena hledajícího
v úspûchu lék na svÛj pocit ménûcennosti.
Tragikomick˘ a bizarní „pfiíbûh jedné kariéry“, jak zní podtitul románu, je zasazen do
doby, kdy se v krizí postiÏeném Nûmecku
rodí ze zmatku a nejistoty je‰tû vût‰í nebezpeãí – nacismus. Ve stále se zhor‰ující spoleãenské atmosféfie je dfiíve ãi pozdûji kaÏd˘
ãlovûk pfiinucen k volbû: nûkdo pfiitaká spolupráci s mocí a pfiijme od ní nabídku, „kterou nelze odmítnout“, jin˘ radûji pfied tímto
nebezpeãím emigruje nebo dokonce obûtuje
svÛj Ïivot. Ambice a touhy, které za normálních okolností pfiedstavují hnací motor jakékoliv lidské ãinnosti, se v takové situaci
stanou pomyslnou branou, kterou do ãlovûka
mÛÏe vstoupit zlo v té asi nejnebezpeãnûj‰í
podobû – prostfiednictvím sobectví a pragmatické necitlivosti sledující pouze vlastní zájmy.
Román Mefisto je skvûlou studií moderního ãlovûka na pozadí „velk˘ch dûjin“.
A není jistû náhodou, Ïe Mannov˘m románem prochází vliv Goethova Fausta, jednoho
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les MiséraBles (Bedári)

Fotografiemi Lubomíra Stehlíka se vracíme je‰tû jednou
do hokejové haly Kajot,

kde klukÛm z Komety a jejich fanou‰kÛm zazpívali
pfied zápasem s Karlov˘mi Vary

herci na‰eho divadla Hana Holi‰ová a Luká‰ Vlãek.
Kometa vyhrála 4:0.

Také pfii otevfiení penzionu Jifiinka Leo‰e VanÏury pod
Kralick˘m SnûÏníkem nechybûli na‰i herci.

Do penzionu Jifiinka se vypravili Jana Musilová a Ale‰
Slanina.

Kvalitu ubytování i peãlivost personálu si velice pochvalovali

a pro radost fotografujícího Tino Kratochvila pomaãkali
i nové povleãení.

Zdenûk Junák si pfies své obrovské vytíÏení na jevi‰tích
na‰eho divadla

listování
na‰el ãas, aby v hotelu VoronûÏ odkonferoval veãer vûnovan˘ lahÛdkám

pfiipraven˘m z mofisk˘ch ÏivoãichÛ.

Honzík Mazák si zase pochutnával s dûvãaty v bratislavském Istropolisu

na veãírku po premiéfie BedárÛ, kde se také se‰li oba Jean
Valjeanové Petr Gazdík a Jan JeÏek.

Na veãírku v Istropolisu se Eviãka a Terezka zmocnily
Roberta Jíchy.

Za dlouhé povídání by stálo vysvûtlit, jak tûÏko se pfiipravuje mûsíãní program obou divadelních budov, Sylva Smutná
s Igorem Ondfiíãkem z toho mají opravdu tûÏkou hlavu.

A uÏ se také seãetly hlasy ankety Kfiídla a lístky jsou uloÏeny na sekretariátu

hlídané hodn˘m, ale pozorn˘m drakem.

hostování Bratislava

1. - 5. Prosince 2012

Foto: jef Kratochvil

režie stanislav Moša

Foto: Lubomír Stehlík, jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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Partneři divadla

29. a 30. 1. 2013
v 18.00 hod.
na âinoherní scénû

MùSÍâNÍ
KÁMEN
upírsko-gangsterská
komedie
Parodická, zábavná a osvûÏující divadelní podívaná v duchu filmÛ Quentina Tarantina ãi Roberta Rodrigueze, která si pohrává s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského
hororu ãi westernu, mûla svou svûtovou premiéru
v Mûstském divadle v roce 2011. V napínavém pfiíbûhu plném neoãekávan˘ch a ztfie‰tûn˘ch zvratÛ vás bude bavit
Jakub Przebinda, Jaroslav Matûjka, Lucie Zedníãková,
Jan Mazák, Michal Isteník, Ale‰ Slanina a mnozí dal‰í.
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Gabriela
Karmazínová

vážení divadelní Přátelé,

leden
2013
cena 15,- kč

i kdyÏ Ïijeme v Evropské unii a máme tedy „evropské starosti“, kaÏd˘ z nás realizuje svÛj Ïivot
pfiedev‰ím ve svém mûstû. A divadlo, jako jeden z hlavních fenoménÛ kaÏdé obce, svou ãinností uspokojuje tu nejpodstatnûj‰í z „biologick˘ch“ potfieb lidí Ïijících na jednom ohraniãeném
území, kterému jsme si uvykli fiíkat „mûsto“.
VÏdyÈ skuteãné divadlo nalézá smysl své existence v obci, kde se odehrává. Nûjak˘ v˘znamn˘ pfiesah za hranice onoho místa je iluze. Kdo dnes ví, které dobré je divadlo tfieba v Bulharsku
nebo ve Francii nebo Nûmecku? KdyÏ se po roce devadesát uvaÏovalo, které je nejzbyteãnûj‰í
divadlo v republice, tenkrát je‰tû v âeskoslovensku, prohlásilo se v Praze, Ïe je to Uherské
Hradi‰tû a Ïe by se teda to divadlo mûlo zru‰it. No a co se tenkrát stalo? Lékafii, inÏen˘fii, profesofii, uãitelé… prostû obãané mûsta Uherské Hradi‰tû fiekli: „Nesahejte nám na na‰e divadlo!
Dûlejte si v té va‰í Praze, co chcete a jak chcete, ale my tady chceme mít svoje divadlo. My chceme mluvit skrze divadlo s tûmi lidmi, ktefií odevzdají svÛj umûleck˘ Ïivot tomuto mûstu a jsou to
na‰i herci a jsou to na‰i reÏiséfii! My sem nechceme pfiiváÏet pfiedstavení odjinud. Pfiejeme si, aby
lidé, ktefií na‰e divadlo tvofií, tady s náma taky Ïili!“ A tak se taky stalo.
K této historce rád dodávám, Ïe v kaÏdém tom jednotlivém mûstû ãi mûsteãku nebo metropoli má vládnout svoboda divadelních tvÛrcÛ a ne nûjak˘ „diktát z centra“, kter˘ volá po „jakési modernosti“ za kaÏdou cenu.
KdyÏ se jednou malífie Franti‰ka Tichého ptali, jestli touÏí b˘t moderní, odpovûdûl: „Dílo
umûlce vyrÛstá ze sam˘ch hlubin jeho bytosti, a jeÏto je nutnû dítûtem své doby, nemÛÏe b˘t nemoderním. Mnoho z tûch, jimÏ se nedostává talentu a jimÏ umûní samo není dÛvodem a cílem
jejich ãinnosti, ale cestou ke kariéfie a uchvácení moci ve vefiejném Ïivotû, nejhouÏevnatûji usiluje pfiekvapit neobvyklostí a nápaditostí, „novostí“ formy, neboÈ jinak nemohou uãiniti své dílo
zajímav˘m. AÏ vyprchá senzace novosti, není-li malífisk˘ch kvalit – zbude jen duchaprázdná,
mrtvá kostra.“
Jeden z historicky potvrzen˘ch chytr˘ch trikÛ podvodníkÛ s umûním je jít proti divákÛm,
uráÏet je podfiadn˘mi konstrukcemi a pfiedstírat, Ïe právû v obecném neporozumûní jejich dílu
tkví jejich genialita.
Svobodné, vzdûlané a osobité zkoumání na‰í existence skrze divadlo, které v dialogu se sv˘m
divákem klade znepokojivé otázky, které burcuje, ale i laská, které si uvûdomuje sounáleÏitost
se sv˘mi spoluobãany, o takové divadlo se pokou‰íme a vzhledem k tomu, Ïe jsme mûli v roce
2012 opût, jako v letech minul˘ch, „vyprodáno“, mÛÏeme snad i konstatovat, Ïe se nám to dafiilo. A dafiilo se tak, Ïe zájem o na‰i práci nepolevil ani v zahraniãí, ani v jin˘ch mûstech u nás.
Tam v‰ude jsou zvûdavi na to, co se v tom Mûstském divadle Brno zase nového a zajímavého
urodilo a zvou nás k neobvykle ãastému hostování do sv˘ch mûst. Krásné! A jak by taky ne, kdyÏ
se právû v tom na‰em divadle ke spoleãné práci se‰lo tolik nádhern˘ch, moudr˘ch a profesionálnû ‰piãkovû vybaven˘ch kolegÛ! Díky jim za nádhernou práci v uplynulém roce!
Aãkoliv jsem zkraje tvrdil, Ïe v˘znam pfiesahu divadla mimo jeho obec je iluzí, rád konstatuju, Ïe je Mûstské divadlo pro toto tvrzení v˘jimkou, která potvrzuje pravidlo. Na konci listopadu nadchla na‰e ãtyfii pfiedstavení âarodûjek z Eastwicku v Hudebním divadle Karlín Prahu,
ve stejn˘ch dnech jsme zahájili seriál pfiedstavení BídníkÛ v Bratislavû (stojící diváci na premiéfie aplaudovali 15 minut) a na konec roku jiÏ ponûkolikáté zajíÏdíme s muzikálem Funny Girl do
nûmeckého Ingolstadtu, tam v‰ude i v mnoha jin˘ch mûstech Evropy se dnes ví o mûstû Brnû,
o jeho divadle.
Za v‰echny kolegy Vám pfieju nádhern˘ a vlídn˘ nov˘ rok 2013!
A samozfiejmû se tû‰íme na shledanou s Vámi u nás pfii dobrém divadle! Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

