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hned se zaãátkem nového roku vám musím oznámit zmûnu v na‰em repertoáru, které se
ãas od ãasu a pfii v‰í snaze nevyhneme. Rozhodli jsme se nahradit historické drama Williama
Shakespeara „Král Lear“ jeho jinou hrou, a to sice „Kupcem benátsk˘m“. Stalo se tak po do-
hodû s Boleslavem Polívkou. Pfiem˘‰leli jsme spoleãnû o takové hfie, která by v tom nejlep-
‰ím slova smyslu navázala na jeho dvû pfiedchozí úspû‰ná hostování v na‰em divadle, a uzna-
li za nejv˘‰e vhodné, aby se Bolek v mé reÏii pfiedstavil v roli Shylocka v jednom z nejzají-
mavûj‰ích, a co se t˘ãe tématu mezilidské koexistence nejodváÏnûj‰ích autorov˘ch dûl.
Premiéra se odehraje na Hudební scénû na‰eho divadla 5. dubna 2014. 
Jistû si vzpomínáte na na‰i inscenaci hry Felixe Mitterera „V jámû lvové“, v níÏ exceloval

Erik Pardus, kter˘ jiÏ dnes, bohuÏel, tady není s námi. Tehdy v‰ak v rámci své role herce
Arthura Kirsche pfied sv˘m obecenstvem sehrál i vrcholn˘ ShylockÛv monolog. Kontext ge-
niálního Shakespearova textu s Mittererov˘m nádhernû strhujícím a moudr˘m pfiíbûhem vy-
volal nejprve v nás na zkou‰ce a pak i v obecenstvu neobvyklé dojetí. Erik sám pfiiznával, Ïe
právû v tomto místû, a to pfii v‰ech reprízách, opakovanû marnû bojoval se slzami. I to byl je-
den z dÛvodÛ, kter˘ mû ke „Kupci benátskému“ pfiiblíÏil, a kdyÏ mi Bolek Polívka vysvûtlil,
jak moc touÏí pfiedstavit se opût v této roli na jevi‰ti, neváhal jsem pochopitelnû ani chvíli.      
Samozfiejmû od plánu uvést v na‰em divadle „Krále Leara“ neustupujeme. Stane se tak 

v nûkteré z následujících sezón.
Velmi rád bych na tomto místû moc podûkoval vám v‰em, ktefií jste nás v loÀském roce

sv˘m podpisem podpofiili v aktivitû vedené Asociací profesionálních divadel s názvem:
„Pomozte svému divadlu!“. Jak si zajisté v‰imnete na jiném místû tohoto na‰eho ãasopisu,
stala se tato petice nakonec a KONEâNù pfiedmûtem zkoumání Senátu Parlamentu âeské
republiky. Pro va‰i informaci otiskujeme i plnou verzi jeho usnesení. Samozfiejmû Ïe problém
nedokonalého financování Ïivého ãeského divadelního umûní tím je‰tû zdaleka není vyfie‰en.
S dal‰ími kolegy z ãesk˘ch divadel i s velkou ãástí politické reprezentace se v‰ak domníváme,
Ïe právû tímto krokem bude nastartován proces logické nápravy katastrofálního stavu, kter˘
zde beze zmûny a ke ‰kodû ãeského profesionálního divadelnictví panuje od roku 1990! 
Rád dûkuju i v‰em kolegÛm z na‰eho divadla, ktefií na nûkolika koncertech (v Brnû na ná-
mûstí Svobody, ãi v Praze u historické budovy Národního divadla) vystoupili na podporu té-
to na‰í akce. 
Pfied Vánocemi jsme uvedli hned dvû ãinoherní inscenace: bájeãn˘ „Podivn˘ pfiípad se

psem“ s úÏasn˘m Vojtou Blahutou v hlavní roli a roztomile kultivovanû otevfien˘m humorem
i nádhern˘mi hereck˘mi kreacemi pro‰pikovanou komedii „Dvojitá rezervace“. Zahájili
jsme zkou‰ení evropské premiéry muzikálu „Mlad˘ Frankenstein“ a zkou‰íme ãinoherní in-
scenaci – poklad svûtové dramatické tvorby, na‰i verzi âechovova „Str˘ãka Váni“. Máme se
tedy spoleãnû dále proã tû‰it na na‰e spoleãné setkávání.

Za v‰echny své kolegy z va‰eho Mûstského divadla Brno vám pfieju nádhern˘ a ‰Èastn˘
nov˘ rok 2014!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

PODIVN¯ 
P¤ÍPAD 
SE PSEM

leden 2014
na âinoherní scénû

dojemn˘ pfiíbûh 
o hledání

Neobvykl˘m a opravdu jedineãn˘m úkazem na divadel-
ním jevi‰ti se stal ãinoherní Podivn˘ pfiípad se psem, je-
hoÏ hlavním hrdinou je patnáctilet˘ autistick˘ chlapec
Christopher, kter˘ zahajuje detektivní pátrání po vra-
hovi psa Wellingtona a posléze i po tajemství své rodi-
ny. Úskalí autismu, nedopatfiení i tûÏkosti, které musí
fie‰it rodiãe i blízké okolí pfiedkládají autofii Mark
Haddon a Simon Stephens s úsmûvn˘m nadhledem, cit-
livû, nesentimentálnû. V hlavní roli exceluje Vojtûch
Blahuta. 
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PreMiéra na činoherní scéně30. listoPadu a 1. Prosince 2013

Mark Haddon   
Simon Stephens

ReÏie
MIKOLÁ· TYC
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Tereza ·kodová s dcerou Haniãkou na mikulá‰ské
oslavû v divadelním klubu. 

Hlasy divácké ankety Kfiídla peãlivû sãítali Sylva
Smutná a Petr ·tepán, reÏisér slavnostního veãera
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. 

Honza Hlaváãek, kter˘ pokfitil knihu pohádek 
v hantecu, pro Dokofián pfiipravuje pfiíbûh My Fair
Lady – jak jinak neÏ v hantecu.  

Viktor Skála s dcerou Eli‰kou.

Na mikulá‰ské nechybûl ani Zdenûk Helbich v pl-
ném rodinném poãtu.

Na workshop s tématem Musical dance se pfiihlási-
lo skoro 50 úãastníkÛ a pod vedením Hany
Kratochvilové si vyzkou‰eli napfiíklad choreogra-
fie z muzikálÛ Koãky a Flashdance.

Zdenûk Bure‰ si v televizním seriálu âeské století
zahrál prezidenta.

… a také Roberta Jíchu s manÏelkou. 
Jana Musilová po premiéfie hry Podivn˘ pfiípad se
psem. 

Premiérovou kytici si v doprovodu Lenky
Janíkové odná‰í  vynikající pfiedstavitelka Siobhan
ve hfie Podivn˘ pfiípad se psem – Hana Holi‰ová. 

V klubu Nekoneãno jsem potkal Jana Mazáka 
s rodinou…

Na adventním koncertû jsem zastihl Josífka 
a Adámka Gazdíkovi i s maminkami.

Mikulá‰ nadûloval i sourozencÛm Gazdíkov˘m. 

Dûti zaujal hlavnû Mikulá‰ a andûl. 

Na Mikulá‰e se pfii‰la podívat také Radka Cou -
falová se synem Jifiíãkem. 

Adventní koncert mûly plnû v rukou Karolína Bu -
re‰ová a Katefiina Kolãavová.

listování
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Partneři divadla

Osip Mandel‰tam

Ó nebe
Ó nebe, nebe, uvidím tû v snách!
Nevûfiím, Ïe jsi navÏdy osleplé
a Ïe den shofiel jak bíl˘ arch:
jen trocha koufie, trocha popele!

pfieloÏil Jan Zábrana

Demokracie se opírá o tradici. 
Ta je u nás mizivá. 

Jako by na mistrovství svûta v kopané 
vyslal své muÏstvo stát, 

ve kterém se kopaná dosud 
nikdy nehrála.

Milan Uhde (nar. 1936 v Brnû) 
– spisovatel, dramatik, 

scenárista a politik
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Premiéra na činoherní scéně14. Prosince 2013

Ray Cooney
John Chapman

ReÏie
Stanislav SLOVÁK
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Mirek Homola s fieditelem, reÏisérem a diva-
delním autorem Stanislavem Mo‰ou o kum‰tu,
svobodû i penûzích.

Divadlo je jistû nejen umûleck˘ soubor a Ïiv˘
celek, v nûmÏ se nedá vÏdy v‰e pfiedem naplá-
novat ãi vymezit, nicménû je to i firma, která
mÛÏe urãit˘m zpÛsobem bilancovat. Jak hod-
notí po stránce ekonomické uplynul˘ rok Sta-
nislav Mo‰a jako fieditel a manaÏer? Co se
podafiilo z velk˘ch zámûrÛ a které naopak ne-
byly naplnûny?
Existují stále je‰tû vûci, a divadlo mezi nû,
chválapánubohu, patfií, které se vskutku ne-
dají naplánovat. TakÏe co tedy dûlá dobré di-
vadlo dobr˘m? Jo, to kdyby se dalo jednodu‰e

popsat… anebo tfieba i sloÏitû, ale nakonec
pfiece jenom, pochopitelnû, to by bylo boha-
t˘ch a ‰Èastn˘ch lidí… ale na to Ïádné v‰e-
mocné recepty prostû neexistují. Jistû, dá se
ledacos zkonstruovat, ukrást, pomoci, ale aby
onen zázrak dobrého divadla nakonec fungo-
val… hm, to uÏ trochu souvisí i s metafyzikou
(hahaha). A to dobré divadlo nakonec pozná
kaÏd˘ sám. A poznají se i ty nekoneãnû hloupé
krádeÏe za úãelem b˘t tzv. in. V‰imli jste si na-
pfiíklad, Ïe má-li b˘t inscenace podle „souãas-
n˘ch receptÛ“ „moderní“, musejí b˘t v‰ichni
herci nalíãeni v obliãejích bíle? Tak poznáte
sami i to, Ïe se „kdosi“ chová stádnû, kdyÏ
tvrdí, aãkoliv si to sám nemyslí, Ïe se mu líbilo
to, co se líbilo vût‰inû, nebo pfiípadnû jeho

4

čert tě vem

stanislav moša
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„klubov˘m“ kamarádÛm – a pfiitom se sám
smrtelnû nudil!  
Já uÏ léta dûlám se sv˘mi kolegy (dá se fiíct, Ïe
je jich asi tak 800) jenom to, co se nám líbí 
a dûláme to po svém – svobodnû! A jsme nad-
‰eni, Ïe na‰e realizované sny v podobû diva-

delních inscenací spontánnû zaujmou
STATISÍCE divákÛ v Brnû, v na‰í zemi i po
celé Evropû. 
Ekonomika je samozfiejmû nedílnou souãástí
na‰í ãinnosti, a i kdyÏ máme v˘sledky, které
nám mnozí mohou závidût, není vÛbec jedno-
duché v souãasné situaci obstát. UÏ tfietím
rokem budeme hospodafiit s okle‰tûn˘m pro-
vozním pfiíspûvkem od magistrátu. I proto za
nejvût‰í úspûch loÀského roku po-
vaÏuju skuteãnost, Ïe to na na‰ich
produkcích vÛbec nebylo poznat… 
A z umûleck˘ch v˘sledkÛ na‰í
práce mám – máme jenom radost 
a svûdky jsou nakonec v‰ichni, kdo
na‰e pfiedstavení nav‰tívili. 
A kromû toho se nám podafiilo zís-
kat dal‰í finanãní prostfiedky od
Ministerstva kultury, takÏe v roce,
kdy budeme oslavovat 10. jubi-
leum otevfiení na‰í Hudební scény
(byla financována ze státních pro-
stfiedkÛ!), bude cel˘ areál na‰eho
divadla i s pfiispûním mûsta Brna

dokonãen pfiístavbou montáÏní haly a skladÛ
kulis tak, jak to bylo pÛvodnû plánováno. U‰e-
tfií to spoustu práce s pfieváÏením kulis a tím
zajisté i penûz. A kdyÏ fiíkám, Ïe se nám poda-
fiilo získat dal‰í finanãní prostfiedky, vlastnû to
pletu. Je to nakonec tak, Ïe se na‰e práce za-

mlouvá odpovûdn˘m lidem natolik, Ïe chtûjí
dispozice pro na‰i ãinnost dotáhnout na odpo-
vídající úroveÀ. AlespoÀ zãásti takovou, jakou
má dnes napfi. Národní divadlo Brno, které
disponuje celá léta sv˘mi sklady i dílnami bez
nutnosti platit za jejich pouÏívání nájem jako
my…  
O stejné hodnocení souborÛ bych teì poÏádal
i Stanislava Mo‰u jako reÏiséra a taky tvÛrce,

5

Dobré divadlo pozná kaÏd˘ divák sám,
nelze mu ho vnutit

Slavnostní kfiest Divadelního dvora
s primátorem statutárního mûsta Brna Romanem Onderkou a Svetlanou Janotovou

V PafiíÏi s ãeskou velvyslankyní Marií Chatardovou
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tedy divadelníka v tom nejlep‰ím smyslu
slova. Ze kter˘ch projektÛ doma i v zahraniãí
má‰ nejvût‰í radost? Divadlo sice vyjíÏdí za
hranice zemû uÏ léta, nicménû nûkteré v˘jezdy
jsou urãitû zvlá‰tû zajímavé… 
V‰ech devût nov˘ch premiér, realizovan˘ch 
v uplynulém roce, vnímám jako na‰e dûti,
v‰echny jsou ojedinûlé. A tûch nádhern˘ch zá-
ÏitkÛ s obecenstvem v zahraniãí je taky
vskutku hodnû. Bídníky jsme hráli nûkolikrát
v anglickém originále v Lucembursku v kou-
zelném amfiteátru zámeckého divadla a diváci
nám aplaudovali vestoje stejnû jako v Brati-
slavû pfii 20 reprízách stejného titulu. Chicago
se tam hrálo zatím ãtyfiikrát. V Praze se ode-
hrálo 30 pfiedstavení Mary Poppins a Praha vi-
dûla i muzikál Zorro. Brusel tleskal inscenaci
Mefisto a PafiíÏ s nad‰ením ocenila Jakuba 
a jeho pána. Obzvlá‰tní radost jsme mûli, kdyÏ
na‰i generální zkou‰ku nav‰tívil sám autor
Milan Kundera se svou moudrou manÏelkou
Vûrou a oznaãil nûkolikrát na‰i inscenaci za
nádhernou… MoÏná si nûkdo bude myslet, Ïe
jsme je‰itní, ale v tomto pfiípadû se snad sku-
teãnû máme ãím chlubit. VÏdyÈ Kundera je na
svûtû jen jeden jedin˘…  
V jak˘ch jazycích se uÏ hrálo? Jak obtíÏné je
pro herce nastudování cizojazyãného pfiedsta-
vení zvlá‰tû u inscenací, kde je mluvené slovo
mimofiádnû dÛleÏité, jako tfieba jiÏ zmínûn˘
Jakub a jeho Pán? A jak obtíÏné, popfiípadû
i nákladné, je po technické stránce zajistit,
aby cizojazyãné publikum v‰e pochopilo 
v prav˘ ãas? 
Nastudovat celou inscenaci v cizím jazyce
(hrajeme ãasto anglicky a nûmecky, ale zvládli

jsme i ‰panûl‰tinu) je nesmírnû nároãné.
Zvlá‰È pro kolegy, ktefií o dané fieãi nemají
„ani páru“. Musí se to pak takfiíkajíc na‰rotit.
Vzpomínám si napfiíklad, Ïe Petr Gazdík,
kter˘ se uÏ dnes nûmecky v˘bornû domluví, si
v dobû, kdy jsme hostovali s West Side Story
v nûmecky mluvících zemích, umûl – jakÏ takÏ
– poruãit v restauraci kafe. Po pfiedstavení pfii-
‰el do divadelního klubu a vrhla se na nûj kupa
fanynek ‰tûbetajících nûmecky, které v‰ak ne-
chápaly, Ïe tenhle senzaãnû nûmecky na jevi‰ti
mluvící herec s nimi není schopen vést nor-
mální dialog. Nûkdy v‰ak, a obzvlá‰È jedná-li
se o ãinohru, hrajeme s pomocí titulkovacího
zafiízení. I pro diváky je to kolikrát zajíma-
vûj‰í, sly‰et nás v ãeském originále a konfron-
tovat na‰i nádhernou i tûÏkou fieã s jejím pro
nû srozumiteln˘m obsahem. KdyÏ jsme hráli
Sny nocí svatojánsk˘ch nûmecky (bylo to asi
200 pfiedstavení po celé Evropû), zpívali jsme
pfii dûkovaãce jednu píseÀ ãesky a diváci to
vÏdycky vnímali jako zjevení…   
Je‰tû k tomu titulkování. Ono se to fiekne, hrát
s titulky. KaÏdému se vybaví televize, nebo
film, kde je to technicky nesmírnû jednoduché.
Na patfiiãná okénka se „pfiilepí“ patfiiãné texty
a jednou provÏdy je hotovo. V Ïivém divadle
je to úplnû jiné. Pfied pár lety jsme v na‰em di-
vadle uvádûli muzikál FAME v anglickém ori-
ginálu, s pfieváÏnû anglick˘m obsazením (na
na‰e brnûnská pfiedstavení navazovalo dvou-
mûsíãní evropské turné) a s ãesk˘mi titulky. 
U poãítaãe sedûly dvû v˘jimeãnû inteligentní
dámy, které musely s pln˘m nasazením a abso-
lutní koncentrací sledovat Ïiv˘ dûj a podle nûj
reagovat spínáním odpovídajících replik… Po
kaÏdém pfiedstavení byly docela „hotové“… 

6

V Darmstadtu
s Elizabeth Sikora
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Mûstské divadlo se mÛÏe chlubit nejen v Brnû,
ale i na celostátní úrovni zfiejmû velmi vyso-
k˘m poãtem divákÛ – pfiedplatitelÛ. To je
jistû potû‰itelné, ov‰em pro divadlo je to
zfiejmû i zavazující, protoÏe tito lidé jsou uÏ
jistû zvyklí na vysokou úroveÀ „svého“ sou-
boru. Jak dalece je to zavazující a obtíÏné,
udrÏet zjevnû vysokou laÈku kvality?
SnaÏíme se pracovat jen s tûmi nejlep‰ími a je
pak úÏasné pozorovat, jak se u nás tito zname-
nití kolegové vzájemnû povzbuzují, jak jim zá-
leÏí na v˘sledcích spoleãné práce a hlavnû, jak
na sobû pracují, aby dosaÏenou úroveÀ svou
prací nadále potvrzovali. Jsme k sobû maxi-
málnû nároãní, neustále se vzdûláváme, trénu-
jeme, cviãíme a v procesu práce kombinujeme
pokoru s drzostí. A je‰tû k onomu v˘bûru tûch
nejlep‰ích. Celá léta se snaÏím, aby vedle kva-
lity profesionální byla pfii v˘bûru nov˘ch spo-
lupracovníkÛ akcentována i ona kvalita tzv.
lidská. A jestliÏe se na v‰ech úrovních setkají
skvûlí lidé a v˘jimeãní profesionálové, je pfii-
rozenû „zadûláno“ na kvalitní v˘sledek.
Na divadle bude vÏdycky tím nejdÛleÏitûj‰ím
aktér – tedy herec. Nûkdy je i slabá hra „do
nebe pov˘‰ena“ hereck˘m mistrovstvím. A re-
Ïisér se mÛÏe snaÏit, jak chce, ale pokud nemá
odpovídající herce, schopné uvést své diváky
do fascinace, je v‰echna jeho snaha marná.
Jedna stará divadelní anekdota roztomile vy-
práví o tom, jak vznikla profese reÏiséra: Na
jevi‰ti stojí dva herci a jeden fiíká tomu dru-
hému: „Hele, bûÏ tam dolÛ, do sálu, koukni na
mû a fiekni mi, jak jsem dobr˘…“

Bez fascinujících interpretaãních v˘konÛ
nelze prostû o dobrém divadle uvaÏovat. Po-
dívejme se na na‰i poslední premiéru. S nad-
‰ením jsme ji nasadili na repertoár právû
proto, Ïe máme v souboru Vojtu Blahutu, pro
kterého byla tato role jakoby napsána… 
A tak je to i s dal‰ími. KdyÏ vidûli a sly‰eli
Petra Gazdíka zpívat roli Jeana Valjeana 
v Bídnících divadelníci a kritici v zahraniãí,
tvrdili jednohlasnû, Ïe to je nejlep‰í pfiedsta-
vitel této role na svûtû! A totéÏ fiíkali o Du-
‰anu Vitázkovi, kdyÏ ho sly‰eli zpívat JeÏí‰e 
v muzikálu Jesus Christ Superstar. A tak bych
mohl mluvit o mnoha dal‰ích, vÏdyÈ máme 
v divadle hned 12 nositelÛ Ceny Thálie a ta se
nedává jen tak za nic…! A vedle nositelÛ této
ceny jsou zde celé zástupy ãekatelÛ, napfiíklad
kdyÏ si vzpomenu na Svetlanku Janotovou 
a Ivanku VaÀkovou, jak˘m zpÛsobem se
zmocnily role Alex v muzikálu Flashdance,
jde mi mráz po zádech – bez nich bych ten
titul vÛbec nemohl nasadit! Atd., atd. V této
souvislosti mÛÏu ov‰em mluvit o ‰tûstí, Ïe se
na‰e divadlo „vyskytuje“ ve mûstû, kde sídlí
JAMU, která nám pravidelnû „dodává nové
síly“. V‰ak nám to taky mnohde a obzvlá‰È 
v Praze spravedlivû závidí.  
Jak bude pro divadlo dÛleÏit˘ rok nadcháze-
jící? Zvlá‰tû v dobû, kdy stále hlasitûji (bo-
huÏel ãasto z míst, kde o ‰etfiení nemají ani
ponûtí) zaznívají argumenty o krizi a nutn˘ch
úsporách. Jak citelnû se pozná zmûna v roz-
dûlování dotací velk˘m mûstÛm a dá se vÛbec
je‰tû u‰etfiit?

7

Premiéra muzikálu Flashdance
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To, jak˘m zpÛsobem se pohlíÏí z oficiálních
míst na ãeskou kulturu, je prostû skandální.
Od blázniv˘ch a neomalen˘ch v˘kfiikÛ typu
„Vystrãte kulturu na balkon, ona se o sebe po-
stará sama!“ k pfiemr‰tûné dÛvûfie v tzv. „eko-
nomick˘ pohled na svût“, dle kterého „se dá
v‰e spoãítat“, existujeme v ãase pro kulturu
tristním. A pfiitom uÏ dávno v‰ichni vûdí, Ïe
bez kultury není kulturnosti a Ïe na kultufie se
dá taky setsakramentsky dobfie vydûlat! 
Ono nedávno nové rozpoãtové urãení daní je
ãirá neomalenost politick˘ch hrátek o získání
vût‰ího poãtu hlasÛ pro udrÏení mocensk˘ch
pozic. A vida! Ono to nevy‰lo, jenom to zou-
fale krutû po‰kodilo velká centra a kulturu 
v nich. Brno pak ze v‰ech nejvíce! Jaká krát-
kozrakost!   
Dá se najít na závûr i nûjaké optimistické
téma? Tfieba nové projekty, premiéry, nebo 
k ãemu se pro potû‰ení staromilcÛ vrátíte z jiÏ
osvûdãeného? 
Tû‰ím se na v‰echny na‰e nové inscenace.
KaÏdá nová premiéra je jako novû objevená
obydlená planeta…! Nad jiné vyjímám Noc na
Karl‰tejnû, kterou uvedeme na Biskupském

dvofie, Kupce benátského v titulní roli se vzác-
n˘m hostem na‰eho divadla a mistrem svého
umûní, Bolkem Polívkou, muzikál Don Juan
v reÏii Petra Gazdíka a s hudbou Va‰o Pa-
tejdla. Pootevírám i „oponu pfií‰tí sezóny“, ve
které uvedeme jako první divadlo na evrop-
ském kontinentu muzikál Duch napsan˘ podle
stejnojmenného legendárního filmu.
Mûstské divadlo je uÏ dávno synonymem pro
brnûnskou muzikálovou ‰kolu. Pracuje se na
nûjakém novém autorském díle?
Jasnû! Po Pekle a Oãistci pfiijde Ráj. Bude
zvlá‰tní, provokativní a moc se na nûj se Zden-
kem Mertou tû‰íme! A stejnû tak se tû‰íme na
v‰echny na‰e diváky. A myslím, Ïe jim mÛ-
Ïeme slíbit minimálnû stejnou kvalitu, na
jakou byli zvyklí z loÀska a v‰ech tûch pfied-
cházejících let, i v roce, kter˘ má ãtyfiku na
konci. A na rozdíl od v‰ech tûch pesimistÛ si
myslím, Ïe bude pfiece jen líp. A dobré divadlo
k tomu jistû pfiispûje. Tfieba právû tím
Rájem…

Text: Miroslav Homola,
Foto: jef Kratochvil

Pfiijetí Hany Holi‰ové na brnûnské radnici
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derniéra

9

Na Hudební scénû MdB zazní napo-
sledy legendární píseÀ Hello Dolly
(známá pfiedev‰ím z interpretace
Louise Armstronga), naposledy
zmûní pÛvabná doha zo vaãka Dolly
Leviová mrzoutského Horáce Van-
dergeldera v galantního a milujícího
muÏe, naposledy uvedeme muziká-
lov˘ fenomén Jerryho Hermana 
a Michaela Stewarta s nesmrteln˘mi
melodiemi Hello, Dolly!.

9. – 12. února 2014 
naposledy 

v městském divadle Brno.
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KdyÏ jej v sedmnácti pfiilákalo do Brna muzi-
kálové herectví, byla to z velké ãásti zásluha
Emílie Vá‰áryové a Zuzky Krónerové. Právû
tyto dvû dámy mu pfii pfiijímaãkách na V·MU
v Bratislavû poradily, aÈ zkusí také Janáãkovu
akademii múzick˘ch umûní a spolu s herec-
tvím se vûnuje dramaturgii ãi reÏii. Od té doby
uplynulo pfiesnû dvacet let. Za ty roky Stano
Slovák dosáhl tolik, Ïe o tom nejspí‰ ani nikdy
nemûl ãas v klidu rozm˘‰let. K hereck˘m
rolím postupnû pfiibyly reÏijní v˘zvy, práce se
studenty ãi psaní scénáfiÛ. A nejnovûji také
reÏie dvou komediálních titulÛ: nedávno pre-
miérované Dvojité rezervace a pfiipravova-
ného muzikálu Sliby chyby.
Komedii Dvojitá rezervace jste uvedli v ãeské
premiéfie. Jak˘ humor inscenaci provází?
Dûj vychází z jednoduché zápletky, která na-
bízí mnoho blázniv˘ch a herecky vdûãn˘ch si-
tuací. Je to komedie situaãní s prvky kvalitní
konverzaãní komedie. S kolegy jí fiíkáme
„bláznivá“, s podtitulem „komedie o pfie-
plnûné loÏnici“. Jedna z dÛleÏit˘ch vûcí, kte-

rou by zde asi od AngliãanÛ nikdo neãekal,
je, Ïe si autofii Ray Cooney a John Chapman
pohrávají se ‰típáním do zadku. Vskutku, an-
glick˘ humor. Neost˘chají se s tím pracovat 
a vlastnû to i vysvûtlují. Doslova pí‰í: Je to
britská verze kontinentálního poplácávání po
prdeli. (úsmûv) Neskonãili jsme samozfiejmû
jen u toho, ale je to jeden z druhÛ humoru,
kter˘ je v britské komedii neãekan˘, a pfiitom
dÛvtipn˘.
Dûj se odehrává v ‰edesát˘ch letech v brit-
sk˘ch reáliích. To jste zachovali? Nebo do
dûje vná‰íte nûjaké aktualizace?
Naopak. S dramaturgem Honzou ·otkov-
sk˘m, scénografem Jaroslavem Milfajtem 
a kost˘mní v˘tvarnicí Andreou Kuãerovou
nás napadlo, Ïe bychom tuto dobu mohli poc-
tít. ·edesátá léta byla velmi inspirativní, je to
doba pop artu, op artu i dal‰ích jin˘ch v˘tvar-
n˘ch smûrÛ. Proto jsme chtûli dûj v tomto ob-
dobí udrÏet.
Dvojitá rezervace je jiÏ va‰í nûkolikátou, 
a dokonce i „silvestrovskou“ komedií. Vy-
hledáváte komediální Ïánry? Nebo si spí‰
ony nachází vás?
ReÏie rád pfiijímám, jak pfiichází. Nezdá se to,
ale komedie je profesnû stra‰nû tûÏká, pro-
toÏe i kdyÏ máte jeden prostor a pár hercÛ,
naãasovat a vystavût v‰e smysluplnû tak, aby
to do sebe zapadlo, je nesmírnû nároãné. Lze

v oslnění 

stanislav slovák

10
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to pfiirovnat k druhu hudebního divadla
s vlastním temporytmem, kter˘ je potfieba
udrÏet od zaãátku do konce.
Jste typem reÏiséra, kter˘ je i v prÛbûhu
zkou‰ek pfiístupn˘ nov˘m nápadÛm? Tfieba
právû ve spolupráci s Janem ·otkovsk˘m 
a Petrem ·tûpánem, s nimiÏ jste pfied Dvoji-
tou rezervací spoluvytváfiel dal‰í – autorské
inscenace?
Nechtûl bych ‰katulkovat. Nejen sebe, ale
Ïádného z reÏisérÛ, protoÏe tato profese
v sobû nese spoustu vzájemnû propojen˘ch
vlastností. Napfiíklad reÏisér Jozef Bednárik,
na nûmÏ jsem v podstatû vyrÛstal a uÏ od dût-
ství sledoval jeho inscenace, nepovoloval
v niãem, mûl v‰e fenomenálnû vymy‰lené. Byl
pÛvodnû v˘tvarníkem a teprve poté vystudo-
van˘m hercem a svou reÏijní knihu mûl vÏdy
na milimetr vystavûnou. Fungovalo to. To je
jeden zpÛsob vedení hercÛ i díla. A jsou sa-
mozfiejmû desítky dal‰ích, vãetnû reÏisérÛ,
ktefií doslova ãekají na ten správn˘ tvar insce-
nace. Já, uÏ kdyÏ vidím text, se snaÏím pfied-
stavit si typovû jednotlivé herce a jejich

energii. Herec je pro mû partner a vím, Ïe co
si doma jako reÏisér vymyslím, nemusí na je-
vi‰ti fungovat. Proto, kdyÏ pfiijde kdokoliv
s nûjak˘m návrhem, vyzkou‰íme to a uvidíme.
Co je na reÏisérské profesi nejtûÏ‰í?
AÈ uÏ je to herectví, reÏie, asistence reÏii, ne-
dûlám v tom rozdíl. Pfiistupuji k tomu vÏdy
poctivû, i kdyÏ vÏdy zodpovídám za nûco ji-
ného. Kdybych tedy chtûl u Dvojité rezervace
udûlat nûjaké nesmyslné novum, samozfiejmû
to jde, ale nemÛÏe to b˘t v rozporu se sdûlo-
váním smyslu vûcí. Nemám rád, kdyÏ si
nûkdo do textu projektuje své reÏijní ambice
a pfiedvádí svou vlastní fantazii na úkor di-
váka. Divadlo má slouÏit ‰irokému spektru
divákÛ a vûfiím, Ïe to Mûstské divadlo Brno
naplÀuje.
Do angaÏmá jste nastoupil pfied tfiinácti lety.
Pom˘‰lel jste tehdy na to, Ïe byste spolu
s herectvím také reÏíroval? Nebo uãil na Ja-
náãkovû akademii múzick˘ch umûní?
Pfiicházelo to postupnû a nûkdy dost krko-
lomnû. Já i má sestra (Svetlana Janotová,

pozn. red.) jsme se narodili do hudební ro-
diny. To je dÛleÏité, protoÏe nám uÏ odmala
divadlo vonûlo. U mû nastal zlom v patnácti,
kdy jsem hrál vrcholovû hokej a zamiloval se
do hudby. Zaãal jsem tedy hrát s kapelou, ale
pfii‰el dal‰í zlom. To byl rok 1993, coÏ je
pfiesnû dvacet let, a dostal jsem roliãku ve slo-
venském muzikálu Pokrevní bratfii, tehdy re-
Ïírovaném Jozefem Bednárikem. O rok
pozdûji, v sedmnácti, jsem uÏ dûlal pfiijímaãky
na V·MU v Bratislavû a na JAMU v Brnû. 
Proã právû Brno?
·el jsem ze tfietího roãníku a Milka Vá‰á-
ryová mi tehdy coby ãlenka komise V·MU
fiekla, aÈ se se sv˘m dramaturgick˘m a reÏij-
ním vidûním hlásím právû tam. KdyÏ mû tedy
na JAMU vzali na muzikálové herectví, do-
dûlával jsem si teprve maturitu. V roce 1995,
kdyÏ jsem byl ve druháku, se zaãínala zkou‰et
West Side Story a dostal jsem nabídku od Sta-
nislava Mo‰i. Ve ‰kole nám v‰ak dali nÛÏ na
krk a já musel kvÛli „Vestce“ zanechat studia.
S tímto muzikálem jsme nakonec objeli pÛlku
Evropy a pfii‰ly dal‰í role. Do toho jsem stále

psal pfiíbûhy a povídky. V roce 2003 nastal
dal‰í zlom. Zavolal mi pan fieditel Mo‰a s tím,
Ïe potfiebuje asistenta reÏie v Záhfiebu, kde
bude dûlat West Side Story. Odjeli jsme na pût
t˘dnÛ do Chorvatska a poté jsem asistoval
je‰tû nûkolikrát. K tomu, abych zkusil pfiijí-
maãky na reÏii, mû pozdûji vybídl reÏisér
Zbynûk Srba, kterému jsem také asistoval.
Dostal jsem se na magisterské studium a jsem
za to vdûãn˘.
Mohl jste ale taky sedût s rukama v klínû 
a ãekat, jaké role pfiijdou. Co vás hnalo dál?
Jste takov˘ dfiíã?
Rozhodnû nejsem typick˘ dfiíã. Naopak.
Moje Ïena (Markéta Sedláãková, pozn. red.)
ãasto fiíká, Ïe jsem lín˘. (úsmûv) Rád zkou‰ím
nové vûci a pfiijímám v˘zvy. Napfiíklad v sou-
ãasnosti máme za sebou s Janem ·otkovsk˘m
a Michalem Zetelem první studentské absol-
venty a jsem py‰n˘, Ïe se jejich závûreãné
pfiedstavení muzikálu Jerry Springer: The
Opera povedlo.
V ãem to má souãasná generace zaãínajících

11

S pfiib˘vajícím vûkem se raduji z maliãkostí
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divadelníkÛ-studentÛ tûÏ‰í neÏ vy, ktefií jste se
na jevi‰tû probojovali v devadesát˘ch letech?
Nechci moralizovat, ale mám pocit, Ïe my
jsme mûli pro herectví vût‰í vá‰eÀ. Mnohdy
aÏ s klapkami na oãích jsme ‰li svéhlavû za
sv˘m. Dne‰ní parta ãtyfiicátníkÛ Mûstského
divadla, z nichÏ jsem byl v podstatû nejmlad‰í,
byla nesmírnû silnou nastupující generací, aÈ
uÏ jde o Alenku Antalovou, Petra ·tûpána,
Petra Gazdíka, Romana Vojtka, Igora On-
dfiíãka, Markétu Sedláãkovou, Janu Musilo-
vou, Petru Jungmanovou a dal‰í. A bylo to
nejenom tím, Ïe byli ‰ikovní, ale mûli hlavnû
obrovsk˘ tah. V tom je dne‰ní svût jin˘.
Osobní setkání nahrazují technologie, mla-
d˘m lidem leÏí pfiímo pod nosem to, o ãem
nám se ani nezdálo. Ale právû díky tomu to
má paradoxnû souãasná generace tûÏ‰í.
Aktuálnû pfiipravujete komediální muzikál
Sliby chyby. Na co se mohou diváci tû‰it?
Tento muzikál vznikl podle proslulé filmové
komedie Byt Billyho Wildera z roku 1960.
Události se toãí kolem úfiedníka newyorské po-
ji‰Èovny Chucka Belloca, kter˘ touÏí po po-
stupu na kariérním Ïebfiíãku. Má byt a ten
pÛjãuje k milostn˘m záletÛm sv˘ch kolegÛ 
a nadfiízen˘ch, ãímÏ spustí promiskuitní ‰éfov-
sk˘ kolotoã. Premiéra muzikálu bude 15.
bfiezna na âinoherní scénû Mûstského divadla.
A do konce stávající sezóny? Co vás je‰tû
v divadle ãeká?

Bude to je‰tû jedna komedie v Divadle na
Orlí s absolventsk˘m roãníkem studentÛ
JAMU. Koncem dubna bych mûl pak odjet
na dva mûsíce na Slovensko do Zvolena 
a tam pro festival Zvolenské zámecké hry na-
studovat nûkter˘ ze Shakespearov˘ch titulÛ,
pravdûpodobnû komedii.
Na Slovensko se vracíte ãasto. Kde je teì
va‰e doma? V rodné Nitfie, nebo v Brnû?
V Brnû, i kdyÏ mám rodiãe v Bratislavû 
a v Nitfie jsem Ïil tfiináct let. Své kofieny ale
vymazat nemÛÏu, proÏil jsem velmi ‰Èastné
dûtství a Nitra je pro mû dodnes jedním z nej-
krásnûj‰ích mûst. Moje Ïena Markétka po-
chází z Podûbrad, je tedy âe‰ka jako poleno,
já jsem zase Slovák jako poleno a jen ná‰ syn
Tadeá‰ je u nás doma jedin˘ Moravák.
(úsmûv)
Nesete si v sobû je‰tû nûjak˘ sen, kter˘ byste
si rád splnil?
SnÛ mám stra‰nû moc! V urãitém vûku v‰ak
zaãnete sny obûtovat. KvÛli nedostatku ãasu,
své práci, rodinû… âlovûk si sice mÛÏe jít dál
tvrdû za sv˘m, ale cítí, Ïe to není s ohledem
na jeho blízké v pofiádku. TakÏe s pfiib˘vají-
cím vûkem se radujete z toho, Ïe máte zdra-
vou rodinu, Ïe se ráno vÛbec vzbudíte…
(smích). âím je ãlovûk star‰í, uvûdomuje si
cenu kaÏdého okamÏiku a o to víc si váÏí kaÏ-
dodenních maliãkostí.
Text: Markéta Stulírová, Foto: jef Kratochvil 

S Alanem Novotn˘m,
Hanou Kováfiíkovou 

a Viktorem Skálou na zkou‰ce 
inscenace Dvojitá rezervace
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Vendula Hudcová – ãlenka baletu MdB

Kudy se ubírala va ‰e cesta na jevi‰tû Mûst-
ského divadla?
Ve ãtyfiech letech mû rodiãe zaãali vo dit do ta-
neãního a hu debního souboru Hanáãek. Cho-
dila jsem také 5 let do houslí, moderního tance
a do soukromého baletu Julie Kubalákové. 
V roce 1996 jsem sloÏila úspû‰nû pfiijímací
zkou‰ky na taneãní konzervatofi, kterou jsem 
v roce 2005 absolvovala. V témÏe roce jsem po
konkurzu získala angaÏmá v baletu Mûstského
divadla Brno. 
Dostala jste nûkdy od nûkoho opravdu dobrou
radu?
Abych byla vÏdy sama sebou a nikdy se za sebe
nemusela stydût…
Na co pfiíjemného si vzpomínáte z dûtství?
Urãitû na Vánoce. U nás doma jsme vÏdy do-
drÏovali tradice, coÏ je na Vánocích to nejkrás-
nûj‰í. Díky m˘m úÏasn˘m rodiãÛm jsem je
mohla proÏívat kaÏd˘ rok se zatajen˘m dechem
a napûtím, zda uvidím zlaté prasátko 
a jestli mi jeÏí‰ek nûco pfiinese pod stromeãek,
kdyÏ jsem byla kaÏd˘ rok tak hodná…
Která role vám pfiirostla k srdci?
Ginger a Fred! Bylo to moje první pfiedstavení
a ráda na nûj vzpomínám.
âím je va‰e profese jedineãná?
MoÏná to bude znít jako kli‰é, ale tím, Ïe kaÏd˘
veãer je v˘jimeãn˘ a neopakovateln˘ originál se
sv˘mi krásami i chybami.
Inspiroval vás nûkdy nûjak˘ muÏ k nûãemu mi-
mofiádnému?
Tak tahle otázka mû nikdy nenapadla… Snad
to zmûní mÛj dvouapÛllet˘ syn Jeníãek… 

(red)

PùTAOSMDESÁTINY 
VIKTORA KUDùLKY
Nav‰tívil jsem nedávno dr. Viktora Kudûlku,
abych se ho zeptal, které jeho pfieklady básní
slovinsk˘ch autorÛ bychom mûli uvefiejnit 
v ãasopise Slovansk˘ jih k jeho pûtaosmdesá-
t˘m narozeninám. Podíval se na mne a zpa-
mûti spustil: Postaví je ke zdi. / NezaváÏou jim
bíl˘ ‰átek milosrdenství. / Básnû jsou jejich po-
slední sestfiiãky. A odrecitoval mi cel˘ text
básnû jeho oblíbeného slovinského básníka
Kajetana Koviãe Smrt básníkÛm. Je z v˘boru
slovinské moderní poezie Orfeus v de‰ti, kte-
rou uspofiádal a napsal k ní doslov, stejnû jako
básnû dal‰ích slovinsk˘ch tvÛrcÛ v jeho pfie-
kladu – Edvarda Kocbeka, Cirila Zlobce,
Ivana Minattiho, Toneho Pavãeka a dal‰ích
slovinsk˘ch tvÛrcÛ. Zná zpamûti napfiíklad
také ver‰e srbského básníka Stevana Raiãko-
viçe. Recitoval mi zpamûti ver‰e Branka 
V. Radiãeviçe dokonce v srbském originále.
Slavista, bohemista, literární historik, teatro-
log, dramatik a vysoko‰kolsk˘ pedagog PhDr.
Viktor Kudûlka, CSc., kter˘ se koncem února
leto‰ního roku doÏívá osmdesáti pûti let (nar.
25. února 1929 ve Fr˘dlantu nad Ostravicí),
patfií k znalcÛm a pfiekladatelÛm z jihoslo -
vansk˘ch jazykÛ. Kudûlkova orientace na 
literatury jednotliv˘ch národÛ pováleãné jugo-
slávské federace se stále více prohlubovala 
a ãasovû i tematicky profilovala. Kromû slo-
vinské se ov‰em orientoval pfiedev‰ím na srb-
skou a charvátskou literaturu. Díky Viktoru
Kudûlkovi mají ãtenáfii napfiíklad moÏnost ãíst
Andriçovy Cesty Aliji Djerzeleza (1962) i jeho
povídky ve v˘boru Îena, která není (1967),
prózu Krátk˘ v˘let Antuna ·oljana. Nemíním
podrobnû uvádût v‰echny Kudûlkovy pfiekla-
datelské aktivity. Star‰í ãtenáfii a milovníci di-
vadla si moÏná vzpomenou na Baladu 
o poruãíku a Marjutce, kterou napsal slovinsk˘
dramatik Bratko Kreft a kterou v Kudûlkovû
pfiekladu v roce 1964 uvedlo brnûnské Divadlo

13

JuBileum

viktor kudělka

V muzikálu Cikáni jdou do nebe
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mlad˘ch. Byl to první pokus obnovit pfieru-
‰en˘ kontakt se slovinsk˘m písemnictvím.
Za svého pobytu ve Slovinsku (1964-1965) se
dÛkladnû seznámil s dûjinami slovinské litera-
tury a osobnû poznal mnoho souãasn˘ch slo-
vinsk˘ch literárních tvÛrcÛ. Viktoru Kudûlkovi
patfií v ãeské a slovenské literární historii dvû
prvenství. Je autorem prvního ãeskosloven-
ského Slovníku slovinsk˘ch spisovatelÛ s násti-
nem hlavních v˘vojov˘ch etap slovinské
literatury (1967) a práce Slovinská literatura 1,
2 (1974, 1977). Byly to ve slovansk˘ch zemích
a v evropské i svûtové slavistice první samo-
statnû vydané souborné dûjiny slovinské lite-
ratury, které vy‰ly mimo Slovinsko. Pfiedãil tak
v‰echny akademické ústavy, které dlouhodobû
pracovaly na tvorbû dûjin slovansk˘ch litera-
tur. Ty dodnes bohuÏel s v˘jimkou Ruska chy-
bûjí.
Kromû hesel slovinsk˘ch autorÛ napsal V. Ku-
dûlka rovnûÏ ãetná hesla srbsk˘ch a charvát-
sk˘ch tvÛrcÛ ve Slovníku spisovatelÛ
Jugoslávie (1979), ve Slovníku svûtov˘ch dra-
matikÛ. Jugosláv‰tí autofii (1984) a ve Slovníku
balkánsk˘ch spisovatelÛ (2001). Pfiipoãteme-li
k tomu mnoho desítek hesel do rÛzn˘ch ães-
k˘ch literárních slovníkÛ a odborn˘ch lexi-
konÛ, dospûjeme k závûru, Ïe je Viktor
Kudûlka také úspû‰n˘ literární lexikograf.
Uvefiejnil desítky studií a statí v mnoha jubi-
lejních a fakultních sbornících a také ve sbor-
nících ústavu AV. Je jedineãn˘m znalcem
Cankarova, DrÏiçova, Vojnoviçova nebo Kr-
leÏova dramatického díla i díla mnoha v˘-
znamn˘ch svûtov˘ch dramatikÛ, jeÏ sledoval 
v ‰ir‰ím slovanském, evropském i svûtovém
kontextu. 
Kudûlkovou celoÏivotní láskou byla a zÛstala
ãeská literatura, pfiedev‰ím ãeské divadlo 
a drama. ProtoÏe je rodák z Fr˘dlantu nad Os-
travicí, zaãal mi recitovat Bezruãovy ver‰e: Vo-
diãko bystrá, vodo nevrátivá / má milá v tobû
modré oãi m˘vá, / má milá v tobû ãerné vlasy
smáãí, / po kamenech tv˘ch bílou noÏkou kráãí.
/ B˘valo, bylo – a uÏ dávno není… / Jen ty si
stále skáãe‰ pfies kamení, / vesele ‰umí‰, Ïe tu
není zvratu / a je v‰ecko, v‰ecko bez návratu.
Jubilant Viktor Kudûlka má fenomenální
pamûÈ. Dodnes recituje zpamûti nejménû
deset básní Viktora Dyka, dále ver‰e Toma-

novy, Kainarovy, Horovy, Bezruãovy, Hrubí-
novy, Halasovy, Závadovy, Fráni ·rámka a ji-
n˘ch. 
Divadlu a dramatu vûnoval témûfi pÛl století
své odborné aktivity. V rozsáhlé studii podal
mj. v˘stiÏnou charakteristiku ãeské operety,
ãeského dramatu a divadla v meziváleãném
období, recepce dramatického díla Karla
âapka, pfiátelil se s mnoha hereck˘mi osob-
nostmi – s Karlem Högrem, Radovanem Lu-
kavsk˘m, s Eduardem Cupákem, Otomarem
Krejãou, obdivoval Josefa Karlíka i Oldfiicha
Celer˘na. Psal o Ladislavu Pe‰kovi, Janu Piv-
covi, kterého mimochodem dovedl dokonale
imitovat, dále pojednal o Marii Tomá‰ové,
Václavu Voskovi, Ingrid Bergmanové a jin˘ch,
vydal dvousvazkové Hvûzdy nad Barrando-
vem (1994). V˘znamná je Kudûlkova mnoha-
letá dramaturgická a poradenská spolupráce 
s Mûstsk˘m divadlem v Brnû. Dodnes se 
k nûmu chodí radit mnozí dramaturgové 
i herci. Ménû je o nûm známo, Ïe v mlad˘ch le-
tech hrál ochotnicky divadlo a Ïe je v˘born˘
imitátor mnoha v˘znamn˘ch hercÛ.
Stále pozornû sleduje politick˘ a kulturní
v˘voj u nás i ve svûtû a v˘stiÏnû jej ve sv˘ch
rozsáhl˘ch denících kriticky glosuje.           

Ivan Dorovsk˘
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muzikálová komedie o doktoru a jeho monstru poprvé na ãeském jevi‰ti

reÏie PETR GAZDÍK

v hlavní roli MILAN NùMEC nebo JAKUB ZEDNÍâEK

od 17. ledna 2014 na hudební scéně
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všemocný pan krott
rekviem za nesmrtelného

škola základ života

legendární komedie 
ze života študáků

překlenula již 100. uvedení

14. a  15. ledna 2014

12.  a 13. ledna 2014

činoherní scéna

činoherní scéna

Podivný případ 
se psem
dojemný příběh o hledání

2. – 7., 16. a 17. ledna 2014činoherní scéna
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Mark Haddon, Simon Stephens:
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let, má rád čísla,

matematiku, žije sám se svým otcem a je autista.
Christopher Boone je autista a dokáže z hlavy vypočí-
tat, kolik je 2 na 45. Christopher Boone postupuje
vždy přísně logicky a rozhodne se vyšetřit největší
záhadu ve svém okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla
jeho sousedky paní Shearsové. Christopher Boone
zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale následkem toho
začne jiné, mnohem větší pátrání.
Prazvláštní detektivka současného britského autora
Marka Haddona spojuje napětí, laskavý humor i silný
příběh o hledání svých kořenů a o těžkosti lásky 
k postiženému dítěti tak dovedně, že její autor za ni
byl oceněn v roce 2003 prestižní Whit breadovou cenou
za nejlepší britskou knihu roku. V loňském roce ji
zdramatizoval pro londýnské Národní divadlo Had-
donův přítel, renomovaný britský dramatik Simon
Stephens, a to s výjimečným diváckým i kritickým
ohlasem. Pouhý rok po londýnské premiéře mohou
zhlédnout tento nevšední příběh i brněnští diváci.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: Vojtěch Blahuta, Alena Antalová, Hana Ho li -
šová, Igor Ondříček, Miroslava Kolářová, Jana
Musilová, Milan Němec, Aleš Slanina, Zdeněk Bureš
a Eliška Skálová. 

Martin Walser:
VŠEMOCNÝ PAN KROTT 
(Rekviem za nesmrtelného)
Martin Walser (1927), autor dvou tuctů románů 
a řady divadelních a rozhlasových her, patří mezi nej-
významnější představitele německé poválečné litera-
tury. Velkou pozornost vyvolává netoliko spiso  va -
telskou aktivitou, nýbrž i jako pravidelný účastník 
veřejných a politických debat, který se nevyhýbá kon-
troverzním a choulostivým tématům. Podle ankety
politického měsíčníku Cicero z roku 2007 je druhým
nejvlivnějším německým intelektuálem – hned po pa-
peži Benediktu XVI.
Mimořádně vydařená černá komedie o „všemocném“
panu Krottovi, jenž už se může srovnávat pouze 
s Bohem, je satirickým podobenstvím o kapitalismu,
který ne a ne zemřít. Starý finanční magnát Krott
tráví sklonek svého života na terase luxusního vyso-
kohorského hotelu společně se svou ženou Elfičkou 
a její sestrou a sokyní Mafaldou. Pečují o ně číšník
Ludvík, jeho žena Róza a jejich syn Jenda. Krottovým
životním krédem vždy bylo, že se všechno musí vy-

platit. A protože ví, že on už se světu nevyplácí, čeká
na někoho, kdo by s ním konečně zúčtoval. Jeho od-
půrci však k němu mají pořád příliš velký respekt. 
A tak se v apartmánu této živé mrtvoly pouze hro-
madí rakve s ostatky jiných... Hra měla premiéru 
v roce 1964 ve Freie Volksbühne v Berlíně. U nás se
dosud nehrála. Inscenaci Všemocný pan Krott v pře-
kladu Jiřího Stacha a v režii Hany Burešové tedy uvá-
díme na jevišti MdB v české premiéře.
Režie: Hana Burešová
Hrají: Jan Mazák, Michal Isteník, Markéta Sedláč-
ková, Lucie Zedníčková, Radka Coufalová, Vojtěch
Blahuta, Viktor Skála a Rastislav Gajdoš. 

Ray Cooney, John Chapman:
DVOJITÁ REZERVACE
Philip Markham je úspěšný nakladatel dětské litera-
tury, který má však v poslední době dost starostí. Jeho
manželka mu dává stále důrazněji najevo, že ji nebaví
manžel, který za romantický večer považuje společné
pročítání korektur Medvídka Pú. Nadto jejich byt za-
řizuje módní a extravagantní architekt Alistair Spen-
low, jehož výstřelky Philipovu konzervativnímu vkusu
příliš nelahodí. A ještě navíc jeho kolega, úspěšný
svůdce žen Henry Lodge si chce půjčit právě onen byt
během účasti Markhamových na jisté slavnostní ve-
čeři – a samozřejmě pro nic jiného než nemanželské
zálety. Philip mu byt nakonec půjčí, netuší ovšem, že
k  veselému dostaveníčku jej slíbila dát k dispozici 
i jeho žena Joanna – a to nikomu jinému než Henryho
ženě Lindě. A aby toho nebylo dost, během nepřítom-
nosti Markhamových si na byt brousí zuby i architekt
Spenlow, aby v  něm konečně svedl Markhamovic
služku Sylvii. Tři páry a dvojí nevěra v  jediném
apartmá – už tím je na pořádnou frašku zaděláno…
Ray Cooney byl kritikou mnohokrát právem označen
za nekorunovaného krále (nejen) britské frašky, za
v pravém slova smyslu národní poklad. Jeho frašky
jsou dokonale sestrojené „mašiny na zábavu“, roztá-
čející šílený kolotoč převleků, záměn, výmluv, skrý-
vání a komických nedorozumění s  matematickou
přesností. Na českých jevištích zdomácněly již skoro
všechny jeho vrcholné komedie – je proto skoro až
s podivem, že titul, který napsal v roce 1967 ve spolu-
práci s Johnem Chapmanem (od této dvojice jsme již
uvedli úspěšnou komedii Vydrž, miláčku!), se objeví
v MdB v české premiéře. 
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Markéta Sedláčková, Petr Štěpán,
Hana Kováříková, Andrea Březinová nebo Marta Ma-
tějová, Alan Novotný, Rastislav Gajdoš, Irena Konva-
linová nebo Erika Kubálková, Svetlana Janotová.

hraJeme

Dokoran_leden2014_Sestava 1  19.12.13  8:38  Stránka 17



18

Program leden

činoherní scéna hudební scéna

2.1. Podivný případ se psemčt 19.00 AB4 

3.1. Podivný případ se psempá 19.00 A5 

4.1. Podivný případ se psemso 19.00 A6

5.1. Podivný případ se psemne 19.00 E7

6.1. Podivný případ se psempo 19.00 A1  

7.1. Podivný případ se psemút 19.00 AB2 

8.1. dvojitá rezervacest 19.00 AB3

9.1. dvojitá rezervacečt 19.00 A4

10.1. dvojitá rezervacepá 19.00 E5

11.1. dvojitá rezervaceso 19.00 AB6

12.1. škola základ životane 18.00

13.1. škola základ životapo 18.00

14.1. všemocný pan krottút 19.00 E2

15.1. všemocný pan krottst 18.00 SP

16.1. Podivný případ se psemčt 19.00 C4 

17.1. Podivný případ se psempá 19.00 C5

19.1. dokonalá svatbane 18.00

20.1. dokonalá svatbapo 19.00

21.1. Jakub a jeho pánút 18.00 PP1

22.1. Jakub a jeho pánst 18.00 P18

23.1. Zkrocení zlé ženyčt 19.00

24.1. donaha!pá 19.00

25.1. donaha!so 18.00

26.1. donaha!ne 14.00

26.1. donaha!ne 19.00

27.1. donaha!po 18.00

30.1. dvojitá rezervacečt 18.00

31.1. dvojitá rezervacepá 19.00

17.1. mladý Frankensteinpá 11.00

5.1. tříkrálový koncertne 18.00 zadáno 

17.1. mladý Frankensteinpá 17.00 zadáno 

18.1. mladý Frankensteinso 19.00 P 

19.1. mladý Frankensteinne 19.00 D/E7

20.1. mladý Frankensteinpo 19.00 A1/AB1 

21.1. mladý Frankensteinút 19.00 A2/AB2

22.1. mladý Frankensteinst 19.00 A3/AB3

23.1. mladý Frankensteinčt 19.00 A4/AB4 

24.1. mladý Frankensteinpá 19.00 A5/AB5 

25.1. mladý Frankensteinso 14.00

25.1. mladý Frankensteinso 19.00 A6/AB6 

26.1. mladý Frankensteinne 18.00

27.1. mladý Frankensteinpo 19.00

28.1. mladý Frankensteinút 19.00 C2/E2

29.1. mladý Frankensteinst 18.00 SP 

30.1. mladý Frankensteinčt 19.00 C4 

31.1. mladý Frankensteinpá 19.00 C5/E5

·kola základ Ïivota

Upozornûní
VáÏení, v pfiedchozím ãísle jsme chybnû uvedli ãas 
zaãátku inscenace V‰emocn˘ pan Krott ve stfiedu 
15. 1. pro abonentní skupinu SP. Pfiedstavení zaãíná
jiÏ v 18:00 hodin! Omlouváme se za chybu.
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Program únor

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA BiSkuPSký DvůR DERniéRA

1.2. dvojitá rezervaceso 19.00 zadáno

2.2. dvojitá rezervacene 19.00 E7

7.2. strýček váňapá 14.00

7.2. strýček váňapá 19.00 E5

8.2. strýček váňaso 19.00 P  

9.2. strýček váňane 19.00

10.2. strýček váňapo 19.00 AB1

11.2. strýček váňaút 19.00 A2

12.2. strýček váňast 19.00 A3

13.2. donaha!čt 18.00

14.2. donaha!pá 19.00

15.2. donaha!so 14.00

15.2. donaha!so 19.00

16.2. donaha!ne 18.00

17.2. dvojitá rezervacepo 19.00 A1

18.2. všemocný pan krottút 19.00 C2

19.2. strýček váňast 19.00 AB3

20.2. strýček váňačt 19.00 AB4

21.2. strýček váňapá 19.00 AB5

22.2. všemocný pan krottso 19.00 A6

E2

zadáno 

23.2. sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

24.2. sugar! (někdo to rád horké)po 19.00

25.2. Podivný případ se psemút 19.00

26.2. Podivný případ se psemst 19.00

27.2. Jezinky a bezinkyčt 18.00

28.2. Jezinky a bezinkypá 19.00

2.2. mladý Frankensteinne 18.00

1.2. mladý Frankensteinso 19.00

4.2. kočkyút 19.00 R/X2014

5.2. kočkyst 19.00 A/M2014

6.2. kočkyčt 19.00 Z/t2014

9.2. hello, dolly!ne 18.00

10.2. hello, dolly!po 19.00

11.2. hello, dolly!út 18.00

12.2. hello, dolly!st 19.00

15.2. Flashdanceso 18.00

16.2. Flashdancene 14.00

16.2. Flashdancene 19.00

17.2. Flashdancepo 19.00

18.2. Flashdanceút 18.00

19.2. Flashdancest 19.00

20.2. Flashdancečt 18.00

21.2. Flashdancepá 18.00

22.2. Flashdanceso 19.00

25.2. Pokrevní bratřiút 18.00

26.2. Pokrevní bratřist 19.00

27.2. Pokrevní bratřičt 18.00

28.2. Pokrevní bratřipá 19.00

hoStování

Pokrevní bratfii

Du‰an Vitázek,
Luká‰ Janota 

a Svetlana Janotová
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Jerry Herman, Michael Stewart:
HELLO, DOLLy!
Do „zlatého fondu hudebního – muzikálového di-
vadla“ nepochybně patří i dílo skladatele Jerryho Her-
mana a libretisty a textaře Michaela Stewarta, muzikál
vpravdě světového jména – Hello, Dolly!. Dílo, které po
své newyorské premiéře v roce 1964 zaznamenalo svě-
tový úspěch, je geniální hudební adaptací divadelní
hry Thorntona Wildera Dohazovačka, jejíž předlohou
zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka Ne-
stroye „A jde se řádit“, jejíž předlohou zase byla vtipná
jednoaktovka Johna Oxen forda Dobře strávený den (ge-
neze námětu byla tedy poněkud složitější, ale vždyť se
jedná o tak vzrušující téma!).  Kdo  muzikál nezná,
tomu připomínáme: Jedná  se o příběh podnikavé
zprostředkovatelky sňatků na newyorském předměstí
– dohazovačky Dolly Leviové, která si ovšem toho nej-
lepšího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své
osobnosti dokáže mrzoutského starého mládence Ho-
ráce Vandergeldera nakonec změnit i proti jeho vůli 
v galantního a milujícího muže. Ústřední píseň byla
nahrána nesčetněkrát, ale šlágr z ní udělal svým oso-
bitým „chraplavým“ hlasem až Louis Armstrong. Fil-
mové zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou
slávu, když v roce 1969 věhlasný tanečník, choreograf
a režisér Gene Kelly natočil film s Barbrou Streisan-
dovou a Waltrem Matthauem v hlavních rolích. MdB
uvádí tuto muzikálovou legendu v únoru 2014 v po-
sledních čtyřech reprízách. 
Režie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana Vaňková, Igor Ond-
říček nebo Petr Štěpán, Hana Kováříková nebo Marta
Matějová, Radek Novotný nebo Robert Rozsochatecký,
Jakub Przebinda nebo Aleš Slanina, Vojtěch Blahuta
nebo Alan Novotný a další.

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth:
FLASHDANCE
Slavný americký hudební film z roku 1983 Flashdance
režiséra Adriana Lynea se stal ve své době opravdovým
diváckým hitem, vydělal více než sto miliónů dolarů
a během prvních dvou týdnů se prodalo více než 700
tisíc desek se soundtrackem, který vyhrál mimo jiné 
i Cenu Grammy. Uplynulo třicet let od vzniku tohoto
fenoménu, jenž ovlivnil minimálně jednu gene raci di-
váků. Příběh osmnáctileté dívky Alex Owensové, která
přes den pracuje jako svářečka a v noci se věnuje tomu,
co ji opravdu naplňuje, tedy tanci, a touží se dostat na
taneční konzervatoř, uchvátil celý svět a písně z něj
(např. What A Feeling či Maniac) se nenahraditelně
zapsaly do dějin po pulární hudby.
Není divu, že se v roce 2008 rozhodl anglický divadelní
producent David Ian tento romantický příběh s atmo -
sférou oblíbených 80. let přenést na jeviště. Tom Hed-

ley a Robert Cary napsali příběh lásky, touhy 
a splněných snů podle filmového scénáře, se známými
melodiemi (v muzikálu se objevilo pět původních 
a šestnáct nových písní) a vznikla show, která nejdříve
vyrazila na turné po Spojeném království a poté se
několik měsíců hrála na West Endu v Shaftesbury The-
atre. V současnosti probíhá její americké turné 
a připravuje se uvedení na Broadwayi. Je pýchou
našeho divadla, že může tento dechberoucí a energií
nabitý titul plný úžasných choreografií nabídnout 
i českému diváku v evropské premiéře v překladu
Jiřího Joska. 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Ondřej
Studénka nebo Dušan Vitázek, Hana Holišová nebo
Viktória Matušovová, Zdena Herfortová nebo Ivana
Plíhalová, Zdeněk Junák nebo Milan Němec, Igor
Ondříček, Lukáš Janota nebo Aleš Slanina a další.

Willy Russell:
POKREVNÍ BRATŘI
Příběh anglického dramatika a písničkáře Willyho
Russella o rozdělených dvojčatech okouzluje diváky
po celém světě především svou čistotou, jednoduchostí
a průzračnou křehkostí. Ačkoli se jedná o sociálně kri-
tické téma, jsou Pokrevní bratři zároveň i úsměvnou
historkou o dospívání, prvních láskách, problémech
s rodiči a dětských hrách. 
I když byli bratři Eduard a Mickey ihned po narození
násilně rozděleni a každý z nich pak vyrůstá ve zcela
odlišném sociálním prostředí, jejich osudy se neustále
prolínají. Celým dějem provází diváka osoba Vypra-
věče, který vstupuje do různých postav, jež se v životě
dvojčat objevují, a který přidává příběhu až magický
ráz neustálým připomínáním osudového předurčení,
ke kterému Eddie a Mickey od počátku směřují. Ref-
rénem příběhu se stává jakési prokletí, které varuje, že
v momentě, kdy se rozdělená dvojčata dozví pravdu,
obě na místě zemřou. Tato tragická nota je mezi
mnoha komickými situacemi neustále připomínána,
neboť celý muzikál začíná okamžikem, kdy zdrcená
matka paní Johnstonová stojí nad mrtvými těly svých
synů. Příběh je tedy vyprávěn retrospektivně, čímž je
jeho osudovost ještě podtržena. A snad právě díky této
hořkosti, která je součástí každého lidského bytí, se
stali Pokrevní bratři ve světě tolik oblíbeným titulem.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Aleš Slanina nebo Dušan Vitázek, Lukáš Janota
nebo Jiří Mach, Stano Slovák nebo Lukáš Vlček, Hana
Holišová nebo Markéta Sedláčková, Ivana Odehnalová
nebo Svetlana Janotová, Kristian Pekar nebo Jakub
Zedníček, Lenka Janíková nebo Ivana Vaňková a další.
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Pokrevní bratři
osudový a magický muzikál

Flashdance
taneční muzikál

hello, dolly!
výpravný muzikál

25. – 28. února 2014

15. – 22. února 2014

9. – 12. února 2014

hudební scéna

hudební scéna

hudební scéna

DERNIÉRA
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s Petrem gaZdíkem

na skleničce
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Hraje, skvûle zpívá a tanãí. ReÏí-
ruje. Ve spojení s Petrem Gazdí-
kem nic nového a hlavnû pfie -
kvapivého. Teì se ale také stále
ãastûji objevuje jeho jméno je‰tû
u „kolonky“ pfieklad. Nedávno 
u Zorra, nyní u muzikálu Mlad˘
Frankenstein. 

Zvládat tohle v‰echno plus ro-
dinu zabere spoustu ãasu. Kdy
spíte?
Veãer, snaÏím se spát alespoÀ
sedm hodin dennû. Pravda je, Ïe
kdyÏ jsem se jako kluk hodnû vû-
noval dabingu a trávil ve studiu
dlouhé hodiny, nauãil jsem se od-
poãívat se sluchátky na u‰ích.
Sklonil jsem hlavu a teprve aÏ se
ozvalo do sluchátek: „Gazìo, má‰
smyãku,“ probral jsem se a pokra-
ãoval. To mi vydrÏelo dodnes. Do-
vedu zdfiímnout, kdykoliv je
moÏnost, a odpoãinout si tak.
Zatím se mi v‰ak dafií v‰echny
vûci zorganizovat a spánek mi to
nebere. 
Proã jste vlastnû zaãal s pfieklá-
dáním? 
Pokud nûco reÏíruji, musím se 
s textem vnitfinû propojit a nastu-
dovat ho. A pfiitom v pfiekladu ob-
vykle zaãnu nacházet rÛzné,
pfiedev‰ím situaãnû-emocionální
nelogiãnosti, které pÛvodní autor
myslel jasnûji, pfiímoãafieji. NeÏ
pfiepisovat a upravovat pfieklad
nûkoho jiného, je tak pro mne v˘-
hodnûj‰í pracovat na textu od sa-
mého zaãátku. O to lépe se mi pak
pracuje v dal‰ích fázích. Nicménû
pfiekládat bûhem divadelní sezóny
bych nejspí‰ nemohl. VÏdycky mi
to zatím vy‰lo na prázdniny, je-
deme k mofii, leÏím na lehátku 
a pfieloÏím si muzikál. (smích)Ne-
beru to jako práci, je to nûco, co
mû v rámci dovolené naplÀuje, co
ale souãasnû nemusím dûlat na
úkor spoleãn˘ch rodinn˘ch chvil.

V muzikále Les Misérables (Bídníci),
reÏie: Stanislav Mo‰a
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KaÏd˘ den napí‰u písniãku, na pláÏi ji zazpí-
vám sv˘m blízk˘m, abych si ovûfiil, Ïe funguje
– a je to nûkdy legrace i pro na‰e cizojazyãné
„spoludovolenkáfie“. O to ménû v‰ak, bohu-
Ïel, pfieãtu kníÏek.
Na konci prosince se definitivnû louãila
„va‰e“ Mary Poppins. Jak˘ to byl pocit: ra-
dost, Ïe uÏ je ta stokrát hraná rutina pryã,
nebo smutek a stesk? 
Za Mary mi bude rozhodnû smutno. Je má
oblíbená, ani ne tak z profesních dÛvodÛ, ale
proto, Ïe tento muzikál povaÏuji za nûco
úÏasného z hlediska citového a morálního
sdûlení divákÛm. Nejsem sice uÏ schopen uÏí-
vat si Mary tak jako dfiíve, pfied na‰í insce-
nací, vidím a durdím se kvÛli kaÏdé chybiãce.
To dílo má v‰ak v sobû neuvûfiitelnou energii,
která se ‰ífií mezi lidi. Myslím, Ïe poselství
Mary Poppins s námi zÛstane a tfieba se
k nám nûkdy Mary vrátí i fakticky… 
Proã právû Mlad˘ Frankenstein? 
Je to tak trochu náhoda. Myslím, Ïe spí‰e neÏ
teoretik jsem divadelní praktik, fiídím se svojí

intuicí. TakÏe kdyÏ mû pan fiedi-
tel Standa Mo‰a oslovil, nemám-
li nûjak˘ tip, vzpomnûl jsem si,
Ïe jsme vidûli pfiedstavení Mla-
dého Frankensteina v NY a Ïe to
byla velká legrace, coÏ se má-
lokdy podafií. Poprosil jsem dra-
maturgyni Klárku Latzkovou 
o anal˘zu a ona do hodiny vo-
lala, Ïe je úplnû nad‰ená. Tak
jsme se do toho pustili.
V ãem je Mlad˘ Frankenstein
odli‰n˘ od ostatních muzikálÛ? 
Jak jsem fiekl, je to komedie 
a humor by mûl b˘t obsaÏen ve
v‰ech sloÏkách – hudbû, tanci 
a samozfiejmû herectví. Av‰ak
lehce, bez jeho „vyrábûní“ –
staãí, aby nûkter˘ z hercÛ chtûl
b˘t o trochu vtipnûj‰í, jak se fiíká
„pfiitlaãil na pilu“, a obzor trap-
nosti se hned nebezpeãnû pfii-
blíÏí. Jedná se také sice o nov˘,
souãasn˘ kus, ale v pÛvodním
broadwayském hávu velk˘ch
klasick˘ch muzikálÛ s Fredem
Astairem nebo Genem Kelly. Je-

jich umûlecká vybavenost byla jiÏ pfied pade-
sáti lety vlastnû nepfiekonatelná… Dejte si za
tuhle rovnici „rovná se“ a vyjde vám jediné –
Hard Work – a tato tvrdá práce musí navíc ve
v˘sledku vypadat jakoby nic. Energie toho
kusu nás v‰ak v‰echny pozitivnû pohltila 
a vûfiím, Ïe pokud se ná‰ zámûr podafií, bude
Mlad˘ Frankenstein pfiínosem do repertoáru
na‰eho divadla, protoÏe nic takového v tu-
zemsk˘ch divadlech, myslím, nebylo. 
Byli jste svázaní licenãními podmínkami,
nebo jste mûli volné ruce?
Máme spí‰ za úkol vytvofiit vlastní – pÛvodní
inscenaci, ostatnû jako vÏdy. Jedinou podmín-
kou je, Ïe není moÏná nûjaká svévole, jako
napfiíklad, pfieÏenu-li to, pfienést Mary Pop-
pins do tfietího tisíciletí a na Mûsíc. Mlad˘
Frankenstein vychází z pÛvodní filmové pfied-
lohy ze sedmdesát˘ch let. Nûkdy, i kdyÏ
vlastnû nechcete, se tedy s originálem po-
tkáte, i proto, Ïe v‰echny stûÏejní scény a si-
tuace jsou tak dobfie napsané a vymy‰lené, Ïe
nemá cenu nûco za kaÏdou cenu lámat pfies
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koleno. DÛleÏitá je du‰e, atmosféra pfiedsta-
vení, kterou buì dokáÏete vytvofiit, nebo ne.
V tom je asi hlavní originalita. To je alfa 
a omega. Na‰e inscenace bude tedy zcela
nová a doufáme, vûfiíme, Ïe alespoÀ tak
dobrá jako je její pfiedloha.
V Mladém Frankensteinovi obdobnû jako
v Jekyllovi a Hydeovi reÏírujete sám sebe.
Jak sám se sebou vycházíte?
Dobfie. Nutno ale upfiesnit, Ïe u Jekylla to
byla náhoda. PÛvodnû mûl muzikál reÏírovat
Standa Mo‰a, kter˘ mi nejprve nabídl titulní
roli. Nakonec mû v‰ak oslovil také s reÏií.
Jakkoliv jsem byl potû‰en, mému hereckému
já to bylo líto, chtûl jsem si roli Jekylla/Hydea
prostû zahrát, takÏe jsem risknul obojí.
V Mladém Frankensteinovi je to trochu jinak.
V poslední dobû více reÏíruji a má herecká
du‰iãka mû tro‰ku kárá. A v tomto muzikálu
jsou dvû dÛleÏité, av‰ak jednov˘stupové role,
do kter˘ch jsem obsadil jednoho z m˘ch nej-
oblíbenûj‰ích hercÛ, skvûlého Martina Ha-
velku. KdyÏ do‰lo na hledání jeho alternace,
fiekl jsem si, Ïe bych jeho pojistkou mohl b˘t
sám.
Jaké je reÏírovat sám sebe? 
Znáte-li mé inscenace, bude to znít moÏná le-
graãnû, ale jako reÏisér si pfiíli‰ nezakládám
na scénick˘ch efektech, bombastick˘ch kos-
t˘mech, v˘pravû, jakkoliv jsou neodmysli-
telné, dÛleÏité a jsou tím, co na konci vlastnû
stojí v první linii – v prÛbûhu pfiípravy a zkou-
‰ení mû zajímá hlavnû pfiíbûh, v˘kony 
a emoce hercÛ. Bez toho by jakékoliv „balla-
bile“ bylo stejnû zbyteãné. Abych mohl her-
cÛm co nejlépe vysvûtlit kaÏdou postavu,
musím si ji sám do dÛsledku herecky vytvofiit,
proÏít. I proto to pfiekládání. TakÏe kdyÏ po
premiéfie Jekylla a Hydea nûktefií nechápali,
jak jsem to mohl zvládnout za tfii zkou‰ky, jen
tûÏko jsem vysvûtloval, Ïe nebylo tak tûÏké
„jen“ se nauãit text a vûdût, kde se mám pfie-
vléct. ProtoÏe to, kdo je podle mû Jekyll 
a kdo je Hyde, to jsem uÏ dávno vûdûl. I pfii
práci s jin˘mi reÏiséry mám trochu problém
zkou‰et, ne z lenosti, ale proto, Ïe se rád
dlouho dívám, pfiem˘‰lím, emociálnû se pro-
pojuji s postavou – dokud nedojdu jistého
vnitfiního pochopení koncepce, postavy 
a sebe sama v dané postavû, tak se podvû-

domû zkou‰ení bráním, stydím se… Naopak,
kdyÏ v‰e pochopím, je to uÏ relativnû snadné.
(smích)
Dovedete si pfiedstavit, Ïe byste musel fie‰it
dilema reÏisér, nebo herec?
V souãasné dobû mi tu práci mÛÏe leda
nûkdo vzít, respektive nenabídnout. Ale sám
se do pozice, abych musel takovou otázku
fie‰it, asi dostat nemÛÏu. VÏdycky mám volbu
fiíct si, tohle dûlat nechci, nebo nemÛÏu, pro-
toÏe mám nûco jiného. Jako reÏisér si navíc,
pfii nejhor‰ím, mÛÏu dát hereckou práci sám.
(smích) MÛÏe se v‰ak stát, Ïe nûkdo fiekne:
„Ty uÏ nás nebaví‰ tak, ani tak…“ – a já se
budu muset stát tfieba manaÏerem… 
Vstupoval jste do nového roku s nûjak˘m
pfiedsevzetím? 
Ne, mám jen jedno pfiání, a to bez ohledu na
ãas. Abych dokázal udrÏet svoji rodinu v po-
hodû, v jaké je. Abychom se mûli rádi a abych
sv˘m dûtem dokázal jít pfiíkladem do té míry,
aby z nich vyrostli dobfií lidé. 

Text: Jifiina Veselá,
Foto: jef Kratochvil 

S Kvûtoslavou Ondrákovou
v muzikálu ·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber
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HUDEBNÍ SCÉNU MdB 
ENERGICKY ROZH¯BAL 
FLASHDANCE
Mûstské divadlo Brno zahájilo 28. záfií sezónu
2013/2014 svûtovou premiérou muzikálu
Flashdance podle slavného stejnojmenného
filmu. Muzikál sice spatfiil svûtlo svûta jiÏ 
v roce 2008, kdy se konala premiéra v Ply-
mouthu, ov‰em úprava, ve které se uvádí na
prknech Mûstského divadla, si svou svûtovou
premiéru odbyla právû zde v reÏii Stanislava
Mo‰i. Symbolicky právû tfiicet let poté, co
mûla svou premiéru jeho legendární filmová
pfiedloha.
Hlavní hrdinkou pfiíbûhu je Alex Owensová,
dívka pocházející z chud˘ch, a rozhodnû ne
ideálních pomûrÛ, která pfies den pracuje
jako sváfieãka v ocelárnách a teprve veãer se
vûnuje tomu, co opravdu miluje, tanci, kter˘
touÏí pfiestat dûlat jen po nocích a zaãít se mu
vûnovat profesionálnû. A k tomu se jí otevírá
cesta prostfiednictvím pfiijímacích zkou‰ek…
Dûj je z filmového zpracování notoricky
znám˘. Hudební snímek reÏiséra Adriana
Lynea mûl ostatnû premiéru jiÏ v roce 1983,
a aãkoli se od odborné kritiky nedoãkal velké

chvály, stal se diváck˘m hitem. Vydûlal více
neÏ sto milionÛ dolarÛ a jiÏ bûhem prvních
dvou t˘dnÛ od jeho uvedení se prodalo více
neÏ 700 000 desek se soundtrackem.
Pfiesto v‰ak trvalo necel˘ch tfiicet let, neÏ se
Flashdance objevil i na divadelních prknech.
Premiéru v roce 2008 mûl v Theatre Royal
Plymouth, po ní následovalo turné po Velké
Británii a lond˘nská premiéra, která pro-
bûhla v Shaftesbury Theatre 10. 10. 2010. Na
West Endu se v‰ak Flashdance hrál pouze nû-
kolik mûsícÛ, neÏ byl staÏen a následnû pfie-
pracován.
K muzikálu produkovanému Davidem Ianem
napsali scénáfi Tom Hedley, autor filmového
scénáfie, Robbie Roth a Joe Eszterhas. Rob-
bie Roth (rovnûÏ autor hudby)  a Robert
Cary se spoleãnû podíleli i na textech písní.
V souãasné dobû (od 5. 1. 2013, kdy byla pre-
miéra v Pittsburghu) úspû‰nû probíhá ame-
rické turné a pfiipravuje se uvedení na
Broadwayi, které ov‰em bylo ze záfií 2013
prozatím odloÏeno. Mûstské divadlo Brno se
tak stalo nejen dûji‰tûm kontinentální evrop-
ské premiéry tohoto muzikálu, ale v jistém
smyslu rovnûÏ i premiéry svûtové.
Oproti filmu bylo do muzikálu k celkem pûti
pÛvodním hitÛm jako What a Feeling, ocenû-
ném jiÏ po vydání filmu cenamiOscar i Zlat˘
Globus, nebo Maniac pfiipsáno dal‰ích ‰e-
stnáct písní. A aãkoli se autofii hudby k filmu
a k muzikálu li‰í, nové písnû, psané rovnûÏ ve
stylu popu osmdesát˘ch let, k pÛvodním
hitÛm skvûle pasují, doplÀují je a leckteré ani
v porovnání s nimi nezapadnou, ãímÏ vytváfií
v˘bornû fungující celek. Hity známé jiÏ 
z filmu mají samozfiejmû tu v˘hodu proti
ostatním, Ïe vám pravdûpodobnû zazní 
v hlavû jiÏ pfii pouhé zmínce o nich, je‰tû
pfiedtím, neÏ samotn˘ muzikál uvidíte. Pfii-
psané písnû s nimi v‰ak obstojnû drÏí krok 
a i ony mají tendence zar˘t se do pamûti, sub-
jektivnû napfi. duet Tady a teì (Here and
There).
A není to zásluhou pouze hudby Robbieho
Rotha, ale rovnûÏ zásluhou ãesk˘ch textÛ. 
O pfieklad celého muzikálu do ãe‰tiny se po-
staral Jifií Josek, kterého netfieba pfiedstavo-
vat a kter˘ s Mûstsk˘m divadlem Brno
spolupracuje jiÏ pravidelnû. Jeho texty jsou
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zpûvné, hravé a nezfiídka tak libozvuãné, Ïe
je z hlavy jen tak nedostanete.
Atmosféru ekonomicky krachujícího Pitts-
burghu v osmdesát˘ch letech, kterou se
autofii rozhodli v pfiíbûhu zdÛraznit, ostatnû
na jevi‰tû pfiiná‰í uÏ realita pfiedstavovaná
Alexiin˘m bûÏn˘m Ïivotem a ocelárnou.
Scény odehrávající se tam jsou pÛsobivé a vy-
povídající, mezi ostatními je moÏné vyzdvih-
nout jak scénu úvodní, tak napfiíklad píseÀ
Spravedlnost (Justice), v níÏ se pfiedstaví jed-
nak dûlníci a také Nick.
K dotvofiení truchlivé atmosféry Pittsburghu
pak skvûle napomáhá scéna Christopha
Weyerse, která je stejnû jako kost˘my An-
drey Kuãerové situovaná do osmdesát˘ch let,
v nichÏ se pfiíbûh odehrává, a na níÏ primárnû
upoutá mostov˘ oblouk táhnoucí se nad
cel˘m jevi‰tûm. Díky skvûlému technickému
vybavení Hudební scény se pod ním v prÛ-
bûhu pfiedstavení efektnû stfiídají oceláfiská
hala, taneãní studio, bary i byty jednotliv˘ch
postav, aniÏ by docházelo ke zbyteãn˘m pro-
stojÛm a zdrÏování.
Co jednoznaãnû táhne muzikál Flashdance
a co jej pfiedev‰ím odli‰uje od dal‰ích v sou-
ãasné dobû uvádûn˘ch dûl na ãesk˘ch jevi‰-
tích, je jeho taneãní sloÏka. Jak musí b˘t
kaÏdému jasné jiÏ pfii obecném seznámení se
s dûjem, tance se v pfiedstavení doãkáte 
v hojné mífie, a to v mnoha formách. Jeho fa-
nou‰ci si tedy rozhodnû pfiijdou na své. AÈ uÏ
jde o skupinové choreografie moderního
tance, vãetnû prvkÛ street dance ãi hip hopu
v podání pouliãních taneãníkÛ, o balet, 
o nûmÏ Alex sní, ãi o sólové v˘stupy její a je-
jích pfiítelkyÀ. Scén, pfii nichÏ na jevi‰ti nikdo
netanãí, je skuteãnû minimum. A choreogra-
fie, o nûÏ se v Brnû postarali spoleãnû Igor
Barberiç a Aneta Majerová, která se podílela
pfiedev‰ím na klasické sloÏce, jsou jedním 
z nejvût‰ích kladÛ muzikálu. Jak baletní só-
listé, tak celá company, i pfiedstavitelky hlav-
ních rolí odvádûjí naprosto vynikající, aÏ
dechberoucí v˘kony.
Ostatnû právû taneãní v˘stupy patfií k tomu,
co roli Alex Owensové fiadí k zfiejmû nejslo-
Ïitûj‰ím rolím na muzikálové scénû. Spoleãnû
s pûveck˘mi party musí totiÏ interpretky
zvládnout i velkou míru taneãních scén, a to

skupinov˘ch i sólov˘ch, a musí se tedy samy
vyrovnat jak s prvky tance moderního, tak 
i s baletem. Po celou dobu pfiitom z jevi‰tû
slezou jen nûkolikrát a krátce. A zatímco fil-
mová pfiedstavitelka Alex mûla pro natáãení
taneãních scén hned nûkolik dublérek, aniÏ
by sama i zpívala, a dublérky byly vyuÏity 
i v inscenaci ve Spojen˘ch státech, hereãky,
které ztvárÀují Alex v Mûstském divadle
Brno, se musí obejít bez nich a vystaãit si ãistû
se sv˘m vlastním taneãním a samozfiejmû 
i pûveck˘m a hereck˘m umûním. A po zhléd-
nutí pfiedstavení nezb˘vá neÏ pfied nimi
smeknout.

Co se t˘ãe právû hereck˘ch, pûveck˘ch a ta-
neãních v˘konÛ, které byly k vidûní na pre-
miéfie, jen tûÏko lze nûkter˘ z nich hodnotit
negativnû. Hlavní role Alex Owensové se na
premiéfie zhostila Svetlana Janotová a prá-
vem se stala hvûzdou veãera. V bûÏném Ïi-
votû ráznou a prÛbojnou Alex, která v‰ak na
cestû ke splnûní svého snu stále zÛstává proti
své povaze celkem nejistou a bojující s nedÛ-
vûrou sama v sebe, odehrála tak, jako by se
jednalo o roli psanou pfiímo pro ni. Pûvecky
a herecky potvrdila kvality, které jiÏ proká-
zala dfiíve na Hudební scénû  a fantasticky
pfiitom zapÛsobila i taneãnû. Nezaváhala pfii
jediné scénû, aÈ uÏ se jednalo o sólové taneãní
vystoupení, ãi spoleãné choreografie, pfii
nichÏ se pfiedstavila s celou company. Skvûle
se promûnila v Alex Owensovou, která tanec
miluje, a z kaÏdého jejího pohybu i celkového
v˘razu vyzafiovalo nad‰ení a energie.
A obdobnû jako Svetlana Janotová pak ve
sv˘ch rolích taneãnic a Alexiin˘ch pfiítelkyÀ
excelovaly Hana Holi‰ová a Hana Kováfií-
ková, jejichÏ taneãní v˘stupy rovnûÏ patfiily 
k vrcholÛm veãera.

27
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Více hereckého prostoru neÏ ony dostali v aÏ
lehce tragikomick˘ch rolích Glorie, nejlep‰í
kamarádka Alex, a Jimmyho, jejího pfiítele,
Andrea Bfiezinová a Ale‰ Slanina. Jejich Glo-
ria a Jimmy jsou oba pfiesnû tak komiãtí, milí
i ubozí, jak jen dané postavy mohou b˘t a na
svém prostoru odvedli bezchybné v˘kony.
Dal‰í vût‰í, pfiedev‰ím hereck˘ prostor mûla
postava stárnoucí taneãnice a svérázné Ale-
xiiny rádkynû Hany, jíÏ se chopila Zdena
Herfortová. Pfiedev‰ím ve spoleãn˘ch scé-
nách s její pomocnicí, peãovatelkou Louisou,
kterou sehrála Miroslava Koláfiová, se ke
slovu dostává také bfiitk˘ a fiízn˘ humor.
Nejvût‰í muÏskou roli, Nicka Hurleyho, ode-
hrál Du‰an Vitázek. Jeho v˘konu, hereckému
i pûveckému, se dá tak jako standardnû tûÏko
nûco vytknout. V roli Harryho, majitele ta-
neãního klubu, ve kterém Alex a její kama-
rádky vystupují, se pfiedstavil Zdenûk Junák,
jako jeho sok, majitel sousedního stript˘zo-
vého baru, Igor Ondfiíãek. Oba ze sv˘ch men-
‰ích rolí vytûÏili naprosté maximum, stejnû
jako Jakub Zedníãek v roli Alexina kolegy 
z ocelárny, Andyho. Minimální ãas bohuÏel
na jevi‰ti stráví Markéta Sedláãková v roli se-
kretáfiky taneãní akademie Wildeové a Jifií
Mach jako ‰éf z ocelárny, Joe.

Jak uÏ jsem naznaãila, nemalou úlohu zastává
v muzikálu Flashdance company. Pfiedev‰ím
taneãnû má v˘znamnou pfiíleÏitost oslnit 
a tuto ‰anci plnû vyuÏívá, aÈ uÏ se jedná o ba-
letní sólisty, taneãníky street dance ãi break
dance, o v˘stupy ve stript˘zovém baru ãi
scény v ocelárnách.
Ostatnû, jak uÏ bylo zmínûno v˘‰e, o tanci
Flashdance je, z hudebního filmu o tanci vy-
chází a právû v taneãních scénách je nejsil-
nûj‰í. Pfiíbûh o cestû za splnûním snu ale i tak
dokáÏe bez problémÛ nadchnout a pfiiná‰í 
v âechách ojedinûl˘ záÏitek. Jde o absolutní
pfiíval energie, umûlci pfiedvádí na scénû ex-
celentní v˘kony a právû oni, skvûlé taneãní
v˘stupy a chytlavá hudba tak dávají jevi‰t-
nímu zpracování v Brnû ty nejlep‰í pfiedpo-
klady pro to stát se nejen v˘jimeãn˘m
záÏitkem, ale rovnûÏ dlouho uvádûn˘m divác-
k˘m hitem.
Jedná se tedy jednoznaãnû o úspûch a bylo
skvûl˘m krokem Mûstského divadla Brno
sáhnout právû po tomto díle.

Iva Bryndová, 
www.musical-opereta.cz, 9. 10. 2013 

FLASHDANCE – 
SVùTOVÁ PREMIÉRA 
AMERICKÉHO MUZIKÁLU V BRNù
Ne, nejde o pfieklep. Vedení a dramaturgii
Mûstského divadla v Brnû se povedl opravdu
husarsk˘ kousek. Po slavném filmovém mu-
zikálu, kter˘ obûhl svût v roce 1983 (reÏie
Adrian Lyne) a získal Oscara i Zlat˘ Globus,
se v letech 2008–2011 uvádí v˘raznû pozmû-
nûn˘ muzikál (libreto, jin˘ skladatel) a hraje
se nûkolik pfiedstavení v Plymouthu, pak pu-
tuje po Velké Británii, objeví se v Lond˘nû,
aby jej následnû producenti stáhli z reperto-
áru. Oficiální premiéra se nikde nekonala.
Americké pfiedpremiérové turné zaãalo 
v upravené verzi v roce 2012, premiéra se
chystá na Broadway, ale je‰tû pfied tímto uve-
dením má zazáfiit nová verze v oficiální svû-
tové premiéfie 28. 9. 2013 na prknech
Hudební scény Mûstského divadla v Brnû. 
A muzikál opravdu zazáfiil. 
Libretista Tom Hedley a skladatel Robbie
Roth vyuÏili svûtoznámou oblibu filmové
verze Flashdance, zafiadili do muzikálu ony
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tfii známé hity z filmové produkce a je aÏ za-
ráÏející, Ïe se hitov˘mi nestaly i dal‰í písnû,
které v muzikálu zaznûly. ProtoÏe „hitovek“
tam urãitû je více. ReÏisér brnûnské premiéry,
Stanislav Mo‰a, nepfiekvapil. Pfiekvapením
by totiÏ bylo, kdyby byly v reÏii nûjaké chyby.
Zku‰en˘ Mo‰a pfiesnû ví, kdy a kde akcento-
vat pfiíbûh, kdy a kde je nosnou v˘povûdí
píseÀ, kdy a kde se má naplno rozzáfiit ta-
neãní kreace. No a o tom, Ïe taneãníci a zpû-
váci Mûstského divadla jsou neuvûfiitelnû
vytrénovaní a talentovaní, není tfieba mluvit
(nechápu, jak to dûlají, Ïe není v mikropor-
tech sly‰et dech – v‰ichni tanãí ve zbûsilém
tempu a zároveÀ zpívají). Vidím z druhé di-
vácké fiady, jak se z nich lije pot, vidím, jak se
jim nad˘mají plíce a pfiitom je jejich zpûv
kfii‰Èálovû ãist˘. Nechápu to… Vokální dispo-
zice je u v‰ech úãinkujících v souladu s dispo-
zicí taneãní. Vidíme základy klasické baletní
‰koly, aÏ po JumpStyle. NejtûÏ‰í taneãní kre-
ace OwnStyle se zde mísí s Cherleadingem,
vidíme v˘razové taneãní kreace s prvky robo-
tiky, vidíme v‰e, co nám souãasné taneãní
umûní mÛÏe dát, umnû skloubeno choreo-
grafy pfiedstavení, Igorem Barberiçem a Ane-
tou Majerovou. 
Filmov˘ muzikál nemá problémy se stfiihy,
jednou jsme ve fabrice, hned zase v divadelní
lóÏi na klasickém baletû, ãi v pokojíku staré
uãitelky tance Hany. Potfiebujeme velik˘ pro-
stor v dílnû na sborov˘ tanec, potom prostor
s ‰antánovou ‰atnou v pozadí a v mÏiku zase

koutek luxusního restauraãního klubu. Autor
industriální scény Christoph Weyers vytvofiil
svûteln˘mi stfiihy takováto prostfiedí. Kdyby
nemûl dokonalé technické prostfiedky, kte-
r˘mi Hudební scéna Mûstského divadla dis-
ponuje, asi by to tak dokonale nevy‰lo.
Zfiejmû má na tom zásluhu i reÏisér a svûtelná
reÏie Davida Kachlífie. Hudební nastudování
má na svûdomí Dan Kalousek a Ema Mike-
‰ová, sbormistrem je Karel ·karka. Jenom in-
tenzivní práce a vysoká profesionalita v‰ech
hudebníkÛ mÛÏe vytvofiit zvuk bez chyb, kde
se oz˘vají v‰echny styly, rytmy a barvy ve vzá-
jemném souladu. Divák tu kaÏdodenní dfiinu
nemusí a dokonce ani nesmí vidût. Ale je
tam. Bez potu a slz se tak nároãn˘ muzikál
dobfie udûlat nedá.
Koneãnû zmínka o sólistech. PakliÏe platí
ono tolikrát opakované Stanislavského – uÏ
skoro kli‰é, Ïe není mal˘ch rolí (atd.), potom
u muzikálu tak nároãného jako je Flashdance
to platí stonásobnû. Zaãnûme u nejstar‰í 
a vûãnû mladé protagonistky. Paní Hana, b˘-
valá taneãnice, uãitelka Alexandry, byla v po-
dání Zdeny Herfortové nádherná. UÏ její
Abby Brewsterová v bláznivé detektivní ko-
medii Jezinky Bezinky (2012) naznaãila, Ïe
herci zrají jako víno. âím star‰í roãník –
pravda, základ musí b˘t kvalitní – tím je pak
to víno lahodnûj‰í. Dûvãata ze ‰antánu – Kiki,
Gloria, Tess (Hana Holi‰ová, Andrea Bfiezi-
nová, Hana Kováfiíková) si na‰la kaÏdá svou
polohu, byla dojemná ve své touze po ‰tûstí.

V˘razné byly muÏské postavy. Na
jedné stranû hezoun, synáãek maji-
tele továrny, Nick Hurley. Urãitû se
„klaìas“ hraje dost ‰patnû. O to cen-
nûj‰í bylo umírnûné herectví, témûfi
minimalistick˘ v˘raz Du‰ana Vi-
tázka. Problematickou postavu hry
(právû Nick je nositelem sociálního
k˘ãe v pfiíbûhu) zvládl tak, Ïe jsme
mu uvûfiili. VÏdyÈ v dobfie interpreto-
vaném muzikálu je moÏné v‰e. 
Naopak Harry, majitel klubu v po-
dání ZdeÀka Junáka byl krásnû Ïivo-
ãi‰n˘, vedle nûj uhlazen˘, leã po -
kfiiven˘ majitel stripbaru Johny 
v podání Igora Ondfiíãka pÛsobil

Pokraãování na str. 32
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opravdu jako vzor negativní povahy. Dal‰í
muÏskou postavou byl Jimmy, pfiítel Glorie.
Pro Ale‰e Slaninu to byla pfiíleÏitost, kterou
si hezky uÏil, do detailÛ vypracoval. Hrát na
malé plo‰e neúspû‰ného komika není jedno-
duché. Je‰tû je nutné pfiipomenout dûlníky 
z továrny. V‰ichni hráli dobfie, zpívali, pohy-
bovali se, ale z té „masy“ byl viditeln˘ hlavnû
pfiedák Joe (Jifií Mach), nebo dûlník, nejv˘ra-
znûji se bojící o ztrátu práce, Andy (Jakub
Zedníãek). 
Nakonec jsem si nechal hlavní postavu, Ale-
xandu Owensovou v podání Svetlany Jano-
tové. Nejenom Ïe je libreto napsáno tak, Ïe
Alexandra témûfi nezmizí ze scény, je na je-
vi‰ti skoro pofiád, v pfiedstavení, které trvá
skoro tfii hodiny. To je „jenom“ fyzická
stránka té role. Ona na jevi‰ti nejenom JE.
Ona pofiád zpívá, tanãí, obãas lyricky, ale
mnohem ãastûji ve zbûsilém tempu. Svetlana
Janotová je kfiehounké stvofiení, tím více jí
patfií obdiv. Ta kfiehkost se setkává s energic-
k˘m v˘razov˘m tancem i zpûvem, a stane se
zázrak. Postava Alexandry je v tomto muzi-
kálu klíãová. Byla vybrána poctivû a dobfie.
Nevím, jak tuto postavu ztvární Ïivoãi‰nûj‰í
Ivana VaÀková v druhém obsazení, ale Svet-
lana, to byl prostû krásn˘ záÏitek. 
Jak uÏ to v muzikálech na Hudební scénû
Mûstského divadla v Brnû b˘vá, vût‰ina rolí
je obsazena dvakrát. A ãasto je tûÏké fiíct,
která alternace je lep‰í. TakÏe by asi bylo pro-
spû‰né vidût i druhé obsazení, zmínit se 
o ostatních protagonistech. Chvála divadlu,
které si mÛÏe dovolit tak nároãné pfiedstavení
s kompletními alternacemi!

Peter Stoliãn˘, 
www.musical-opereta.cz, 5. 10. 2013 

NIKDY NENÍ POZDù NA ZMùNU 
První muzikálová verze mûla premiéru v roce
2008, nová verze je v souãasné dobû k vidûní
v Americe a práva na evropskou premiéru
získalo Mûstské divadlo Brno – zase se po-
tvrdilo, Ïe v muzikálovém svûtû nûco zna-
mená! A veskrze profesionální produkce
reÏiséra Stanislava Mo‰i a jeho t˘mu po-
tvrzuje, Ïe právem. Perfektní fiemeslo, leh-
kost, s jakou se tu tanãí, zpívá a pádí od
situace k situaci – klobouk dolÛ.

Vût‰inu scén se dafií v Brnû zahrát s uznání
hodnou technickou bravurou a s nakaÏliv˘m
nasazením. Zpívá se v dal‰ím v˘borném pfie-
kladu Jifiího Joska. Ale v‰e nakonec pfievál-
cuje Alex a její pfiíbûh, její cesta za snem. Nic
proti filmové Alex – ale Jennifer Beals nejen
Ïe nemusela zpívat, ale dokonce ve filmu ani
netanãila, k tomu mûla nûkolik dublérek.
Svetlana Janotová skvûle vypadá, uvolnûnû,
jakoby spontánnû hraje, fantasticky zpívá,
fantasticky tanãí – a není to urãitû vÛbec
snadné tancování! Choreografie Igora Bar-
beriçe a Anety Majerové po vzoru filmu
efektnû kombinují klasické taneãní prvky 
s pouliãním tancováním – a dojde i na slavnou
scénu s tryskající vodou. S touhle Alex stojí
za to projít v‰ím tím váháním, sebe pfiesvûd-
ãováním, doufáním. Podlehnout její energii,
jejímu odhodlání, její odvaze. A alespoÀ na
chvilku uvûfiit spolu s ní, Ïe nikdy není pozdû
zmûnit svÛj Ïivot, vÏdyÈ lep‰í je risk a pád /
neÏ se pfiedem / krásn˘ch snÛ sv˘ch vzdát.
Lenka ·aldová, Divadelní noviny 18/2013

KROTTOVA DOBA UÎ MINULA 
Velebím svou dobu, ale moje doba uÏ minula.
Jsem na tom jako libra pomeranãÛ v únoru…,
‰tká Krott ve své ranní modlitbû v úvodu hry

a vzápûtí se ptá, proã jej nikdo neodstraní,
kdyÏ uÏ se nevyplatí. Postava Krotta b˘vá in-
terpretována jako metafora kapitalismu, jenÏ
se vyãerpal, odstranit ale nejde. V˘stiÏnû ale
v programu k inscenaci podtrhuje obecné

Pokraãování ze str. 29
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rysy absurdního divadla obsaÏené ve hfie
Václav Cejpek, kdyÏ upozorÀuje na to, Ïe je
Krott univerzálnûj‰ím obrazem frustrací.
Herecky jsou jako nejv˘raznûj‰í karikatury
postavené Krottova Ïena Elfiãka (Irena Kon-
valinová) a její sestra a sokynû Mafalda
(Lucie Zedníãková). Obû s komicky podtrÏe-
n˘m tfiesem tûla, Elfiãka dûtinská, submi-
sivní, Mafalda dominantní, se stopami
nûkdej‰í krásy a vyz˘vavosti. Ménû nadsa-
zené jsou postavy Krotta (Jan Mazák) a ãí‰-
níka Ludvíka (Michal Isteník), které stojí
více na slovním humoru. Krott pobaví cynis-
mem, v˘raznû prvoplánovûji i smû‰nou vá‰ní
k mladé ãí‰níkovû Ïenû Róze. ManaÏera Se-
lzhammera i odboráfie Stricka, ãekající na pfii-
jetí u Krotta, hraje Viktor Skála, kterému se
dafií stfiih mezi revoluãním odhodláním (bez
pfiítomnosti Krotta) a ustra‰enou defenzivou
pfied jeho tváfií. S ním a s postavou Rózy vstu-
puje do inscenace nejsilnûji prvek parodie
(sociální témata pfiedkládaná s váÏností ãer-
vené knihovny, afektovaná gesta).
V kontextu na‰í souãasnosti vyznívá v‰e-
mocn˘ Krott jako absurdní obraz prázdnoty
za bohatstvím, prázdnoty za mocí. 

Katefiina Slámová Barto‰ová, 
Lidové noviny, 1. 11. 2013 

UHDE: V·EMOCN¯ PAN KROTT
(MùSTSKÉ DIVADLO BRNO)
ZÁBAVN¯ SVùT 
ZLAT¯CH ·EDESÁT¯CH
V Mûstském divadle v Brnû uvedli 5. fiíjna
komedii Martina Walsera V‰emocn˘ pan
Krott. Hostující reÏisérka Hana Bure‰ová 
a její dramaturg ·tûpán Otãená‰ek pro ni
sáhli do hloubi ‰edesát˘ch let a myslím, Ïe se
nezm˘lili. Nepí‰u recenzi jejich inscenace, na
to jako spolupracovník divadla nemám
právo. Chci jen zaznamenat, Ïe jsme se v pre-
miérovém hledi‰ti spontánnû smáli a ãern˘
humor hry si vychutnali.
Titulní hrdina hry i ostatní postavy d˘chli na
mne atmosféru doby svého zrodu. Pan Krott
je oÏivl˘ nápad, Ïádná Ïivá postava: kapitalis-
tick˘ princip, Ïe Ïít si zaslouÏí jen to, co se vy-
plácí, uplatÀuje nejen na své okolí, ale i na
sebe, a protoÏe dospûl k závûru, Ïe se sám ne-
vyplácí, snaÏí se najít nûkoho, kdo by jej zabil.

JenÏe to se mu nedafií. Umírají lidé z jeho
okolí, rakví v pozadí scény pfiib˘vá, ale aãkoli
ten v‰emocn˘ boháã nûkteré uchazeãe o pfii-
jetí provokuje zámûrn˘mi prÛtahy k nepfiíãet-
nému hnûvu, v odhodlání k vraÏdû selhávají.

Pan Krott zámûrnû investuje do charitativ-
ních a jin˘ch ztrátov˘ch podnikÛ, jenÏe podle
zákona schválnosti v‰echny prosperují a pfii-
ná‰ejí zisk. Systém, na jehoÏ vrcholu ten tvor
stojí, není odstraniteln˘, ale autor to sdûluje
s ãern˘m humorem, kter˘ znamená, Ïe se se
stavem vûcí smífiil a nesní o jeho zlep‰ení
nebo odstranûní. Baví se jím, i kdyÏ hofice.
Pan Krott je zrÛdiãka, stejnû jako ztûlesnûná
podfiízenost, totiÏ jeho oddan˘ ãí‰ník Ludvík.
Pitvorná je i Ludvíkova Ïena Róza posedlá
pfiedstavou o umûlecké budoucnosti svého
syna. Ten se v‰ak rozhodne pro ãí‰nictví. Pi-
tvorn˘ je i „odboráfi“ Strick, jehoÏ vzpurné
chování plynule pfiejde v pfiizpÛsobivé. Ni-
koho nelze brát váÏnû, ale i to, Ïe je Krott ne-
bezpeãn˘, pojednává hra s pobaven˘m
nadhledem.
Herci se skvûle vyfiádili. Teprve cestou domÛ
jsem si uvûdomil, v ãem byl podle mû pfií-
znaãn˘ pohled autora ‰edesát˘ch let a proã
jej na jevi‰ti proÏíváme tak nostalgicky:
dne‰ní spisovatel se pohledem na svût tak
pûknû bavit neumí a zfiejmû ani nemÛÏe. 
Milan Uhde, www.nadivadlo.cz, 8. 10. 2013
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Koncertní vystoupení na námûstí Svobody v Brnû
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Tisková konference v Mincmistrovském sklepû v Brnû

Koncertní vystoupení
na piazzetû 

Národního divadla 
v Praze

Tisková konference v Praze
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PřiPravuJeme mladý Frankenstein

Mel Brooks se na poãátku své
kariéry touÏil dostat na Broad-
way. Po dvou neúspû‰n˘ch po-
kusech ale na tyto produkce
zanevfiel, coÏ dokonale zhod-
notil ve svém filmovém debutu. 
V roce 1967 mûl pre miéru film
Producenti, kter˘ si otevfienû
dûlá legraci ze zákulisní ma‰i-
nerie velkolep˘ch muzikálÛ.
Brooks zde dokonale zúroãil
svou podrobnou znalost diva-
delního prostfiedí a vytvofiil v˘-
bornou parodii, z níÏ se bûhem
let stal kultovní snímek. Melvin
Kaminsk˘, jak se ve skuteã-
nosti scenárista, reÏisér, herec a hudební skla-
datel jmenuje, patfií mezi velmi nadané
osobnosti. Dokládá to i fakt, Ïe vlastní jak
cenu Grammy, tak televizní Emmy, Oscara 
i muzikálovou cenu Tony.  Ze své poãáteãní
ublíÏené nechuti k Broadwayi se totiÏ bûhem
let oklepal a v roce 2001 pfiepracoval filmov˘
scénáfi ProducentÛ do muzikálového libreta,
dopsal hudbu a písÀové texty a vznikl hit. Stej-
nou cestu na jevi‰tû mûl i jeho dal‰í kousek,
jehoÏ premiéru právû chystáme. Ve filmu
Mlad˘ Frankenstein z roku 1974, kter˘ je
podle Mela Brookse jeho nejoblíbenûj‰ím fil-
mem vÛbec, si reÏisér udûlal legraci z tradiã-
ních ãernobíl˘ch horrorov˘ch filmÛ 30. let 20.
století. Otevfienû zde paroduje filmy, v nichÏ
se objevuje doktor Frankenstein a jeho mon-
strum.  âiní tak se stejnou lehkostí a dokona-
lou znalostí karikovaného Ïánru, jako je tomu
v pfiedchozím pfiípadû. Není divu, Ïe po úspû-
chu ProducentÛ se Brooks rozhodl i tento svÛj
snímek, kter˘ obsadil 13. místo na Ïebfiíãku
stovky nejvtipnûj‰ích americk˘ch filmÛ, uvést
na divadle. I tentokrát sám dopsal hudbu 
a písÀové texty a ve spolupráci s producentem
Thomasem Meehanem vytvofiil muzikál, kter˘
po premiéfie v roce 2007 zaznamenal 484 
repríz. 
Pfiíbûh Mladého Frankensteina staví na známé
dûjové lince o doktoru Frankensteinovi, kter˘

dokáÏe pfiivést k Ïivotu neÏivé
tûlo. PÛvodní námût pochází jiÏ
z roku 1818, kdy manÏelka zná-
mého básníka Mary Shelleyová
vydala gotick˘ román o vûdci
Viktoru Frankensteinovi a jeho
monstru. Od té doby Franken-
stein neboli Moderní Promé-
theus, jak zní cel˘ název knihy,
inspiroval mnoho dal‰ích tvÛr -
cÛ k fiadû nejrÛznûj‰ích zpraco-
vání. První filmové zpracování
Frankensteinova pfiíbûhu se
objevilo jiÏ v roce 1910 a bylo
následováno mno ha dal‰ími
adaptacemi. Brooks znovu vy-

práví znám˘ pfiíbûh, kter˘ ale v˘raznû upra-
vuje a pokrucuje, jak jen to Ïánr parodie
vyÏaduje. Tentokrát se setkáváme s vnukem
slavného vûdce, kter˘ dûdeãkovy hrÛzostra‰né
praktiky nejprve ráznû odmítá. KdyÏ je ale do-
nucen pfiijet na rodinné sídlo, atmosféra jej po-
hltí a sám se stane stvofiitelem nového mon -
stra. To v‰e v historce plné absurdního, ãer-
ného a místy i lechtivého humoru. 
Brooksovu parodii uvádíme mezi prvními 
v Evropû v novém pfiekladu a reÏii Petra Gaz-
díka. Muzikál navazuje na slavnou éru velko-
lep˘ch taneãních broadwaysk˘ch show, v na‰í
inscenaci se mÛÏete tû‰it na choreografii Lucie
Holánkové, kost˘my Veroniky Hindle a scénu
Davida Bensona. Hudební nastudování mají
na starosti a dirigenty jsou Dan Kalousek
a Ema Mike‰ková. V roli doktora Franken-
steina uvidíte Milana Nûmce nebo Jakuba
Zedníãka, monstrum hrají Karel ·karka nebo
Miroslav Urbánek, Igora, doktorova spoleã-
níka, Jifií Mach nebo Luká‰ Vlãek, doktorovu
asistentku Ingu Viktória Matu‰ovová nebo
Sára Milfajtová, doktorovu snoubenku Petra
Jugmannová nebo Tereza Martinková a ma -
dam Bletcher, hospodyni, Jana Musilová nebo
Monika Svûtnicová. Premiéra probûhne 
18. ledna na Hudební scénû.

Klára Latzková

Mel Brooks

Mel Brooks
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Mark Haddon   
Simon Stephens
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Tereza ·kodová s dcerou Haniãkou na mikulá‰ské
oslavû v divadelním klubu. 

Hlasy divácké ankety Kfiídla peãlivû sãítali Sylva
Smutná a Petr ·tepán, reÏisér slavnostního veãera
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. 

Honza Hlaváãek, kter˘ pokfitil knihu pohádek 
v hantecu, pro Dokofián pfiipravuje pfiíbûh My Fair
Lady – jak jinak neÏ v hantecu.  

Viktor Skála s dcerou Eli‰kou.

Na mikulá‰ské nechybûl ani Zdenûk Helbich v pl-
ném rodinném poãtu.

Na workshop s tématem Musical dance se pfiihlási-
lo skoro 50 úãastníkÛ a pod vedením Hany
Kratochvilové si vyzkou‰eli napfiíklad choreogra-
fie z muzikálÛ Koãky a Flashdance.

Zdenûk Bure‰ si v televizním seriálu âeské století
zahrál prezidenta.

… a také Roberta Jíchu s manÏelkou. 
Jana Musilová po premiéfie hry Podivn˘ pfiípad se
psem. 

Premiérovou kytici si v doprovodu Lenky
Janíkové odná‰í  vynikající pfiedstavitelka Siobhan
ve hfie Podivn˘ pfiípad se psem – Hana Holi‰ová. 

V klubu Nekoneãno jsem potkal Jana Mazáka 
s rodinou…

Na adventním koncertû jsem zastihl Josífka 
a Adámka Gazdíkovi i s maminkami.

Mikulá‰ nadûloval i sourozencÛm Gazdíkov˘m. 

Dûti zaujal hlavnû Mikulá‰ a andûl. 

Na Mikulá‰e se pfii‰la podívat také Radka Cou -
falová se synem Jifiíãkem. 

Adventní koncert mûly plnû v rukou Karolína Bu -
re‰ová a Katefiina Kolãavová.

listování
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hned se zaãátkem nového roku vám musím oznámit zmûnu v na‰em repertoáru, které se
ãas od ãasu a pfii v‰í snaze nevyhneme. Rozhodli jsme se nahradit historické drama Williama
Shakespeara „Král Lear“ jeho jinou hrou, a to sice „Kupcem benátsk˘m“. Stalo se tak po do-
hodû s Boleslavem Polívkou. Pfiem˘‰leli jsme spoleãnû o takové hfie, která by v tom nejlep-
‰ím slova smyslu navázala na jeho dvû pfiedchozí úspû‰ná hostování v na‰em divadle, a uzna-
li za nejv˘‰e vhodné, aby se Bolek v mé reÏii pfiedstavil v roli Shylocka v jednom z nejzají-
mavûj‰ích, a co se t˘ãe tématu mezilidské koexistence nejodváÏnûj‰ích autorov˘ch dûl.
Premiéra se odehraje na Hudební scénû na‰eho divadla 5. dubna 2014. 
Jistû si vzpomínáte na na‰i inscenaci hry Felixe Mitterera „V jámû lvové“, v níÏ exceloval

Erik Pardus, kter˘ jiÏ dnes, bohuÏel, tady není s námi. Tehdy v‰ak v rámci své role herce
Arthura Kirsche pfied sv˘m obecenstvem sehrál i vrcholn˘ ShylockÛv monolog. Kontext ge-
niálního Shakespearova textu s Mittererov˘m nádhernû strhujícím a moudr˘m pfiíbûhem vy-
volal nejprve v nás na zkou‰ce a pak i v obecenstvu neobvyklé dojetí. Erik sám pfiiznával, Ïe
právû v tomto místû, a to pfii v‰ech reprízách, opakovanû marnû bojoval se slzami. I to byl je-
den z dÛvodÛ, kter˘ mû ke „Kupci benátskému“ pfiiblíÏil, a kdyÏ mi Bolek Polívka vysvûtlil,
jak moc touÏí pfiedstavit se opût v této roli na jevi‰ti, neváhal jsem pochopitelnû ani chvíli.      
Samozfiejmû od plánu uvést v na‰em divadle „Krále Leara“ neustupujeme. Stane se tak 

v nûkteré z následujících sezón.
Velmi rád bych na tomto místû moc podûkoval vám v‰em, ktefií jste nás v loÀském roce

sv˘m podpisem podpofiili v aktivitû vedené Asociací profesionálních divadel s názvem:
„Pomozte svému divadlu!“. Jak si zajisté v‰imnete na jiném místû tohoto na‰eho ãasopisu,
stala se tato petice nakonec a KONEâNù pfiedmûtem zkoumání Senátu Parlamentu âeské
republiky. Pro va‰i informaci otiskujeme i plnou verzi jeho usnesení. Samozfiejmû Ïe problém
nedokonalého financování Ïivého ãeského divadelního umûní tím je‰tû zdaleka není vyfie‰en.
S dal‰ími kolegy z ãesk˘ch divadel i s velkou ãástí politické reprezentace se v‰ak domníváme,
Ïe právû tímto krokem bude nastartován proces logické nápravy katastrofálního stavu, kter˘
zde beze zmûny a ke ‰kodû ãeského profesionálního divadelnictví panuje od roku 1990! 
Rád dûkuju i v‰em kolegÛm z na‰eho divadla, ktefií na nûkolika koncertech (v Brnû na ná-
mûstí Svobody, ãi v Praze u historické budovy Národního divadla) vystoupili na podporu té-
to na‰í akce. 
Pfied Vánocemi jsme uvedli hned dvû ãinoherní inscenace: bájeãn˘ „Podivn˘ pfiípad se

psem“ s úÏasn˘m Vojtou Blahutou v hlavní roli a roztomile kultivovanû otevfien˘m humorem
i nádhern˘mi hereck˘mi kreacemi pro‰pikovanou komedii „Dvojitá rezervace“. Zahájili
jsme zkou‰ení evropské premiéry muzikálu „Mlad˘ Frankenstein“ a zkou‰íme ãinoherní in-
scenaci – poklad svûtové dramatické tvorby, na‰i verzi âechovova „Str˘ãka Váni“. Máme se
tedy spoleãnû dále proã tû‰it na na‰e spoleãné setkávání.

Za v‰echny své kolegy z va‰eho Mûstského divadla Brno vám pfieju nádhern˘ a ‰Èastn˘
nov˘ rok 2014!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

PODIVN¯ 
P¤ÍPAD 
SE PSEM

leden 2014
na âinoherní scénû

dojemn˘ pfiíbûh 
o hledání

Neobvykl˘m a opravdu jedineãn˘m úkazem na divadel-
ním jevi‰ti se stal ãinoherní Podivn˘ pfiípad se psem, je-
hoÏ hlavním hrdinou je patnáctilet˘ autistick˘ chlapec
Christopher, kter˘ zahajuje detektivní pátrání po vra-
hovi psa Wellingtona a posléze i po tajemství své rodi-
ny. Úskalí autismu, nedopatfiení i tûÏkosti, které musí
fie‰it rodiãe i blízké okolí pfiedkládají autofii Mark
Haddon a Simon Stephens s úsmûvn˘m nadhledem, cit-
livû, nesentimentálnû. V hlavní roli exceluje Vojtûch
Blahuta. 
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