
v kaÏdé divadelní sezonû pro vás pfiipravujeme premiéry nov˘ch inscenací, které pak uvádíme nej-
ãastûji. Na divadelním umûní je nádherné, Ïe kaÏdé opakování je vlastnû novou a dal‰í premiérou, na níÏ
se setkávají herci s diváky, ktefií danou inscenaci je‰tû nevidûli. âasto si pfii zkou‰ení fiíkáme, oã je to jed-
nodu‰‰í v televizní, ãi pfii filmové práci. Scéna se nazkou‰í a jestli se povede, je ãasto hned napoprvé a pfii-
tom provÏdy „zakonzervována“. V˘sledek takové práce se v rukou filmového ãi televizního reÏiséra 
a jejich technick˘ch pomocníkÛ stává jiÏ dále neÏiv˘m materiálem, v nûmÏ herec nemÛÏe nadále jakko-
liv ovlivÀovat v˘slednou podobu díla. I snad proto naz˘váme film a televizi tzv. „studen˘mi médii.“
Naproti tomu v divadle dochází pfii kaÏdém reprízování logicky k mnoha jemn˘m promûnám, které na-
vozují ve vnitfiním Ïivotû hercÛ, muzikantÛ, taneãníkÛ i v‰ech jejich dal‰ích kolegÛ v technickém apará-
tu stav skuteãného dobrodruÏství. Povede se to tak, jak to bylo nazkou‰eno-pfiipraveno? Co teì, kdyÏ ko-
lega herec v hlubok˘ch emocích, ãi díky prosté nervozitû ãásteãnû pozmûnil nauãen˘ a jiÏ tolikrát pfies-
nû zopakovan˘ text? Jak na to reagovat, abychom obstáli v na‰ich v˘konech i nadále se ctí… 

KaÏdé pfiedstavení je v‰ak ovlivÀováno i ze strany obecenstva. Jeho reakce se rÛznû odráÏejí ve v˘-
konech hercÛ. Rozdílnost smíchov˘ch reakcí, k tomu ka‰lání, k˘chání… to v‰e mÛÏe promûnit, ãi ovliv-
nit interpretÛv v˘kon. I proto za vámi bûÏí v˘zva pfied poãátkem kaÏdé inscenace, aby jste si vypnuli své
mobilní telefony. (Dûkujeme, Ïe tak ãiníte.) A tak se stává, Ïe je pozornost obecenstva i jeho odezva na
pfiedstavení vÏdy jiná, stejnû jako vÏdy jemnû jiné jsou i na‰e v˘kony. A protoÏe kaÏdé pfiedstavení hra-
jeme vícekrát (West Side Story 700x, Sny svatojánsk˘ch nocí  300x atd.), doãkají se na‰i diváci pfii opa-
kovan˘ch náv‰tûvách nejenom moÏnosti uÏít si alternujících kolegÛ, n˘brÏ právû se stát svûdky onûch
jemnû dobrodruÏn˘ch rozdílÛ. 

Rád vás nyní seznámím s názorem jednoho takového, byÈ nebûÏného, diváka, kter˘m je pan
Vítûzslav Sladk˘. Pí‰e na stránkách www.musical-opereta o svém záÏitku ze své poslední náv‰tûvy na‰e-
ho muzikálu „Bídníci“ takto: 

„Brnûnské „Bídníky“ reÏírované Stanislavem Mo‰ou jsem od jejich premiéry v únoru 2009 vidûl po-
ãtvrté, naposledy 12. fiíjna leto‰ního roku. UÏ premiéra dávala tu‰it, Ïe pÛjde o kvalitní a divácky vdûãné
nastudování, jehoÏ atmosféru v˘raznû podtrhla originální scénografie Christopha Weyerse. Pokud jsem
tehdy mluvil o nadprÛmûrné inscenaci, (krom nûkolika zahraniãních produkcí jsem vidûl v‰echna ãeská
nastudování), po více neÏ dvou letech jevi‰tního Ïivota nelze hodnotit provedení jinak, neÏ jako strhují-
cí. Jak známo, do Brna se nejezdí za hvûzdami, ale za divadlem. Nebo jinak – místní herci jsou hvûzda-
mi pro místní diváky, v Praze je krom nûkolika v˘jimek úãinkujících v televizi prakticky nikdo nezná.
Pfiitom Mûstské divadlo Brno disponuje spoustou znamenit˘ch muzikálov˘ch hercÛ a je schopno témûfi
jak˘koli velk˘ titul obsadit s minimem hostujích posil. Tak je tomu i v pfiípadû Les Misérables. Ve sv˘ch
v˘konech dozrál nejen orchestr a company, ale zejména pak pfiedstavitel hlavní role Jeana Valjeana Petr
Gazdík, kter˘ byl zaslouÏenû odmûnûn za svÛj v˘kon v této úloze v roce 2010 prestiÏní Cenou Thálie.
Tentokrát se pfiedstavil skuteãnû v Ïivotní formû. Jeho pûveck˘ i hereck˘ v˘kon byl vyváÏen˘, suverén-
ní, brilantní. Nesmírnû nároãn˘m, citlivû odzpívan˘m Otãená‰em bral Gazdík doslova divákÛm dech 
a nejedno oko nezÛstalo suché. Heroické pasáÏe Valjeanova pûveckého partu stfiídaly v rovnováze velmi
mûkce znûjící lyrické polohy, které s takovou jistotou mÛÏe zvládnout jen technicky dobfie pfiipraven˘
zpûvák.

Kvalitní víno se od obarvené bfieãky pozná celkem snadno – staãí lahev strãit na dva tfii roky do skle-
pa a po otevfiení vyjde pravda najevo: buì je mok je‰tû lahodnûj‰í, neÏ pfii stáãení, nebo se pro nakyslou
pachuÈ prakticky nedá konzumovat. S divadlem je to podobné. JiÏ po premiéfie lze sice pomûrnû spoleh-
livû odhadnout, zda inscenace bude ãi nebude mít úspûch, ale její v˘voj premiérou vût‰inou nekonãí.
Právû proto se vyplácí chodit na reprízy.

Po náv‰tûvû brnûnsk˘ch „BídníkÛ“ vám Ïádná pachuÈ v ústech nezÛstane. Naopak, hned pfiem˘‰líte,
kdy na nû vyrazíte pfií‰tû.“

Nezb˘vá, neÏ vám takovéto pozvání doporuãit. Na‰e fiíjnové reprízy inscenací „MOZART!“,
„Probuzení jara“, „BídníkÛ“, „·koly základu Ïivota“ i dal‰ích zaÏily vÏdy mohutné Standing ovation!...
co k tomu dodat?

Na shledanou tedy pfii dobrodruÏném objevování rozliãn˘ch jemností pfii 
na‰ich spoleãn˘ch záÏitcích se s Vámi v sálech Mûstského divadla Brno tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Aleš Valášek: kostýmy
z muzikálu Kvítek z horrroru

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

listoPad
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

26. 11. a 27. 11. 
na âinoherní scénû
BETLÉM
Pastorála 
aneb Hry vánoãní

Aãkoli se to moÏná nezdá,
adventní doba se jiÏ neza-
drÏitelnû blíÏí a my ji spolu
s na‰imi diváky pfiivítáme

jiÏ ponûkolikáté uvedením hry Betlém, spoleãného díla pánÛ
Václava Cejpka, ZbyÀka Srby, Jana ·otkovského a Dalibora 
·trunce. Autofii se nechali inspirovat lidov˘mi vánoãními texty 
a ménû ãi více znám˘mi koledami, z nichÏ vytvofiili scénickou
montáÏ zobrazující nejen klasick˘ pfiíbûh o narození JeÏí‰ka, ale 
i dal‰í biblické motivy a jiné události odkazující k souãasnosti
i historii lidstva. To v‰e je doplnûno Ïivou hudbou, kapela je pfií-
tomna pfiímo na jevi‰ti a koledy v jejím podání navozují tu pravou
pfiedvánoãní atmosféru. V témûfi tfiicítce rÛzn˘ch postav se stfiída-
jí oblíbení herci divadla, tû‰it se mÛÏete na Petra ·tûpána, Viktora
Skálu, Michala Isteníka, Ladislava Koláfie, Milana Nûmce, Janu
Musilovou, Márii Lalkovou, Evu Ventrubovou a dal‰í. Vyrazte
spolu s nimi „do Betléma“ a zahajte tak pfiípravu na leto‰ní
Vánoce!
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Pracovnu principála divadla nav‰tívil v˘znaãn˘ ãesk˘
filmov˘ reÏisér Vojtûch Jasn˘. Se Stano Slovákem na
skleniãce pravé vala‰ské.

Vojtûch Jasn˘ potû‰il Svetlanku Slovákovou ocenûním
její kreativity.

Na zku‰ebnû vzniká rockové seskupení pro muzikál 
Oãistec, kytara v rukou Stanislava Mo‰i.

Nechybí ani Jarda Zádûra, Du‰an Vitázek a Jura Mach.
(Kameny se valí !!!)

Stanislav Mo‰a se svému hostu svûfiil jak na nûj pÛsobil
film „V‰ichni dobfií rodáci“.

Evelína Kachlífiová a Zdenûk Junák na divadelní dvo-
ranû. Evelínka se synem a Zdenûk Junák s vnouãaty.

U kulatého stolu se se‰li s autorem muzikálu Divá Bára dramatikem Milanem Uhdem reÏisér Nvota a cel˘ tvÛrãí team,
kter˘ mistrÛv muzikál zaãíná pfiipravovat.

Spoleãenská setkání po premiéfie muzikálu Kráska 
a zví fie.

Brnûnská plynárenská v ãeæe se sv˘m generálním fiedite-
lem zakoupila pro své zamûstnance a pfiíznivce muzikál
Kráska a zvífie.

Na zku‰ebnû dokonãoval reÏiser Stanislav Mo‰a dra  ma
V˘kfiiky do tmy. (Na snímku nepozorn˘ Viktor Skála  
a je ho reÏisér)

V dramatu nebudou chybût ani romantické nûÏné mi-
lostné scény. (Markéta Sedláãková & Petr ·tûpán)

Markétka Sedláãková a Stano Slovák  zazpívali na ver-
nisáÏi v˘stavy balkonov˘ch kvûtin zahradnictví Lebi‰.

VernisáÏe se zúãastnil Petr Lebi‰, Zdenûk Junák,
Markéta Sedláãková, Stano Slovák a fieditel divadla
Stanislav Mo‰a.

Také reÏisér Petr Gazdík svolal své oveãky na zahajo-
vací zkou‰ku muzikálu Jekyll a Hyde. (Je jich neure-
kom)

Ve v‰ech divadelních prostorách probíhalo bûhem mûsí-
ce záfií za podpory EU ‰kolení zvukov˘ch mistrÛ.
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Partneři divadla

Jaroslav Seifert
Vosková svíce 

Z ‰umících úlÛ pfii‰lá
a z vÛnû ster˘ch kvûtin
sestfiiãka medu,
v nûmÏ koupala se pfiedtím,
neÏ z této vonné láznû
andûlské ruce ji zvedly,
v mûsíci lásky
vãely jí roucho pfiedly.
KdyÏ ãlovûk mrtev k nohám
jí padne jako spící
na vleãku ãern˘ch stínÛ
tu rozãísne svou k‰tici
a po voskovém tûle jí Ïhavá slza skane:
Pojì se mnou, mrtv˘ mil˘,
lÛÏko je rozestlané.

Buì vlídn˘ – vÏdyÈ kaÏd˘, koho potká‰,
právû svádí tvrd˘ boj. 
Platon (427 pfi. n. l. – 347 pfi. n. l.)
fieck˘ filosof, kter˘ je povaÏován za jednoho 
z nejv˘znamnûj‰ích a nejvlivnûj‰ích 
myslitelÛ vÛbec.

Dokoran listopad_2011_Sestava 1  27.10.11  12:13  Stránka 1



2

Dokoran listopad_2011_Sestava 1  27.10.11  12:13  Stránka 2



3

Premiéra na Činoherní scéně22. a 23. října 2011
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REÎIE STANISLAV MO·A
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lelkování jana trojana

s lenkou janíkovou
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Narodila se v Olomouci, ale asi od dvou let
Ïije v Brnû a povaÏuje se za BrÀaãku. Ráda
tanãí, ale na baletní ‰kolu ji nevzali, protoÏe
jako dítû rychle vyrostla. Pak se zastavila na
v˘‰ce 168 centimetrÛ, jenÏe uÏ bylo na balet
pozdû. Pfiesto jí láska k tanci zÛstala. Lenka
Janíková relaxuje pfii vafiení a Ïehlení, ale ne-
zb˘vá jí k tomu dostatek ãasu, lelkování u ní
nepfiichází v úvahu. Vedle hraní v na‰em di-
vadle jezdí s kolegy po republice se scénic-
k˘m ãtením Listování. Spoleãnû s bratrem se
starají o svého tfietího, handicapovaného sou-
rozence. Od zaãátku jejího angaÏmá v létû
2004 vytvofiila témûfi dvacítku vût‰ích rolí.
NeÏ jsme zaãali v Divadelním sklepû pofiádnû
lelkovat, projíÏdûl kolem nás ãí‰ník s vozí-
kem vrchovatû naplnûn˘m nádobím po hos-
tech. Lenka ho tak zaujala, Ïe narazil do
rohu, byl to pfií‰ern˘ zvuk. Mimochodem,
Lenka Janíková si ráda povídá s lidmi, to
mohu potvrdit, a ãasto b˘vá dÛvûrnicí sv˘ch
kamarádek. Má tedy dobrou prÛpravu pro
roli, o které jsme si také povídali.

Jak jste pfiijala roli Valerie? Nechtûla jste ji
vymûnit za nûkterou jinou?
Valerii jsem pfiijala s nad‰ením. Je ale pravda,
Ïe v inscenaci V˘kfiiky do tmy jsou i ostatní

Ïenské postavy velmi zajímavé. Urãitû bych
si postupnû ráda zahrála v‰echny (smích).
Nemám vysnûné role, a kdyÏ mi je nûkterá
pfiidûlena, nepfiem˘‰lím o tom, jestli bych v té
dané hfie nemûla radûji hrát nûjakou jinou.
SnaÏím se své pfiíleÏitosti vyuÏít. A tak je to i
v pfiípadû hlavních a vedlej‰ích rolí. Kolegy-
ním jejich role nezávidím, mám ráda ty svoje. 
Va‰e postava profesionální psychoterapeutky
je stejnû v˘znamná jako první dva páry jme-
nované v ãele kfiestního listu inscenace?
V‰echny postavy inscenace mají svÛj prostor
pfiibliÏnû stejn˘, jsme jen v podstatû rozdûleni
na dvû party. V té první bude divák sledovat
propleten˘ pfiíbûh dvou manÏelsk˘ch párÛ, v
té druhé pak spletenec pfiíbûhÛ tûch ostat-
ních. Valerie pak je ve hfie propojena s více
postavami.
Jak se cítíte v této roli?
Není mi úplnû blízká sv˘m naturelem. Valerie
není psychicky zrovna v pohodû, fiekla bych,

Ïe je spí‰e krÛãek od úplného zhroucení. Má
pro to ale své dÛvody a to mi snad pomÛÏe jí
porozumût a roli tak nakonec dÛvûryhodnû
zvládnout. Je to pro mû rozhodnû zajímavá
v˘zva. V˘kfiiky do tmy jsou takov˘m neopû-
tovan˘m voláním o pomoc. Je to naprosto
souãasné a bohuÏel velmi aktuální téma. 

Potfiebovala jste nûkdy sama psychotera-
peuta?
Zatím jsem tûchto sluÏeb nikdy nevyuÏila, ale
nemyslím, Ïe by na tom bylo nûco ‰patného.
Psychoterapeuta vnímám jako dÛvûrníka.
Tím mÛÏe b˘t také vá‰ pfiítel, dobr˘ kamarád,
prostû nûkdo, kdo vás dokáÏe vyslechnout. 
Jak jste v souboru pfiijali hru australského
autora Andrewa Bowella?
Hned na první zkou‰ce jsme se v‰ichni shodli,
Ïe se jedná o v˘bornou hru. Je velmi dobfie
napsaná a vystavûná. Nemáte u ní potfiebu,
jako nûkdy u jin˘ch her, nûco pfiepisovat
nebo mûnit. Detektivní zápletka udrÏuje pa-
tfiiãné napûtí, hra má spád. Má také netra-
diãní formu. Repliky se rÛznû pfiekr˘vají nebo
tfieba vedete monolog, kter˘ vám nûkolik dal-
‰ích postav neustále pfieru‰uje, coÏ mû zprvu
velmi nadchlo, ale pfii zkou‰ení nám to teda
dává docela zabrat.
Hrála jste uÏ v nûãem podobném?

5

Na jevi‰ti psychoterapeutka, 
v civilu dÛvûrnice

S Petrem ·tûpánem
v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák
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Pfiipomíná mi to trochu hru NovomanÏelské
apartmá, ale opravdu jen vzdálenû, a to pro-
línáním ãasov˘ch rovin. V˘kfiiky do tmy jsou
rozhodnû netradiãní hrou a s kolegy jsme se
shodli, Ïe jsme tak tûÏkou vûc je‰tû nezkou-
‰eli. Zcela dobrovolnû se scházíme i mimo vy-
psané zkou‰ky, abychom se spoleãnû uãili
text, protoÏe sám o sobû se uãí velmi tûÏko a
také je v tomto pfiípadû nezbytné znát dobfie
texty sv˘ch kolegÛ.
V ãem je herecká nároãnost?
Právû v té textové rovinû a také v urãité
emoãní vypjatosti postav. Musíme b˘t velmi
disciplinovaní, není tu Ïádn˘ prostor pro 
improvizaci v textu. Nejen, Ïe by se rozbil
pfiesnû dan˘ temporytmus, ale kolega by také
nemusel vûdût jak a kde navázat. Základním
pfiedpokladem ke zkou‰ení této hry je bra-
vurní znalost textu.
ReÏisér a fieditel divadla Stanislav Mo‰a ví
o va‰í dobrovolné iniciativû?
Ví a chápe to (smích). I kdyÏ jen dobrá zna-
lost textu rozhodnû nestaãí. KdyÏ jsme se po-
prvé se‰li pfii aranÏování a vedli si kaÏd˘ svÛj
monolog, ale v podstatû ãtyfidialog, zjistili
jsme, Ïe je to opravdu velmi nároãné na sou-
stfiedûní, proto si text spoleãnû opakujeme pfii
kaÏdé moÏné pfiíleÏitosti...
Kdybyste mûla pfiátele a známé pfiesvûdãit,
aby na pfiedstavení V˘kfiiky do tmy ‰li, co
byste jim fiekla?
(...po kratiãkém pfiem˘‰lení)MoÏná bych jim
fiekla, Ïe pokud zrovna nûkdo z nich fie‰í
otázku b˘t ãi neb˘t svému partnerovi ne-
vûrn˘ – tfieba jen z nûjakého pocitu nudy

nebo stereotypu, tak si to moÏná po zhlédnutí
V˘kfiikÛ alespoÀ na nûjak˘ ãas ku prospûchu
svého partnera vyjasní. Tato hra divákovi
umoÏÀuje nahlédnout do situací, které mo-
hou vzniknout, kdyÏ dojde na nevûru nebo
také na nedÛvûru, která mÛÏe mít ve vztahu
následky daleko fatálnûj‰í. Nejedná se ale ze
strany autora o Ïádné moralizování.    
V inscenaci jsou intimní scény dvou hlav-
ních párÛ. Prozraìte ãtenáfiÛm Dokofiánu,
jaké to bylo pfii zkou‰kách...
Tak teì vám musím prozradit, Ïe my z druhé
pÛlky hry zatím nevíme nic o první pÛlce a
opaãnû. TakÏe i pro nás budou intimní scény
na‰ich kolegÛ pfiekvapením. Ale myslím, Ïe
si to náleÏitû uÏívají, tak jako celé zkou‰ení a
rozhodnû to pro nû není traumatizující. Ales-
poÀ doufám (smích).
V ãem je podle vás zásadní rozdíl mezi fil-
mem Lantana a hrou V˘kfiiky do tmy? Pfii-
pomeÀme, Ïe film na stejn˘ námût natoãil
Ray Lawrence roku 2001.
Film na mû pÛsobil tro‰ku surovû, odcizenû,
coÏ je bezpochyby i zámûr. Divadelní verze
jde podle mû více na dfieÀ a proti filmu také
není tak doslovná. Více vûcí v ní zÛstává ne-
jasn˘mi, otevfien˘mi. V obou pfiípadech jsou
ale dÛleÏitûj‰í jednotlivé v˘povûdi aktérÛ, neÏ
okolnosti, které se jinak trochu li‰í. My máme
zatím dvû verze uvádûní oddûlen˘ch kapitol.
Buì se hned na zaãátku divákovi sdûlí, co za
postavy jsou na scénû, v jaké situaci se na-
chází a pfiípadnû i to, co se s nimi následnû
stane, nebo dojde pouze na jednotlivé pfied-
stavení postav. To svûdãí o tom, Ïe dûj, pfies-
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S Irenou Konvalinovou, 
Janem ·otkovsk˘m
a Klárou Latzkovou
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toÏe jde vlastnû o detektivku, není aÏ tak
podstatn˘ jako samotn˘ proces, kter˘m po-
stavy hry prochází. 
Se kterou svou souãasnou rolí se budete nej-
ménû ráda louãit? 
Asi nepfiekvapím odpovûdí, kdyÏ fieknu, Ïe s
tich˘m dûvãátkem Martiãkou Novákovou ze
hry ·kola základ Ïivota. Je to taková moje sr-
deãní záleÏitost.
V soupisu va‰ich rolí pfievládají ãinoherní
role komického rázu. Máte je radûji?
Mám ráda, kdyÏ se charaktery rolí a Ïánry
her stfiídají, pro herce je to velmi zdravé.
Jsem ráda, Ïe si po del‰í dobû mÛÏu zahrát
nûco váÏnûj‰ího, coÏ je teì pro mû pfiíjemná
zmûna.
Mluvíme opût o Valerii?
Ano. Je to emoãnû velmi vypjatá role. Na za-
ãátku zkou‰ení jsem mûla o Valerii urãitou
pfiedstavu, kterou mi ale pan reÏisér samo-
zfiejmû hned rozbil. To se stává pomûrnû
ãasto a právû to pak herci dává moÏnost jít
zase kousek dál, za své uÏ ovûfiené moÏnosti.
A to je na herecké práci také tak fascinující.
Musí k tomu ov‰em dostat od reÏiséra nûjak˘
recept nebo návod, aby mohl porozumût jeho
koncepci a najít si v ní své místo. 
Pfiejdûme teì aspoÀ struãnû je‰tû k va‰í bo-
hulibé ãinnosti ve scénickém ãtení Listování.
Mluvila jste o tom pro Dokofián jiÏ pfied
ãtyfimi roky.
Pofiád pravidelnû kaÏd˘ mûsíc hrajeme po ve-
ãerech na stál˘ch scénách v Praze, Bratislavû,
âesk˘ch Budûjovicích a Havlíãkovû Brodû. V
Brnû máme kaÏd˘ mûsíc premiéru v HaDi-
vadle. Zvou nás také ‰koly a knihovny z celé
republiky, kde hrajeme pfiedstavení podle
vûku dûtí – od pfied‰kolákÛ aÏ po náctileté.
Listování má svoje internetové stránky –
www.listovani.cz, kde se o nûm mÛÏete doãíst
víc a je dítûtem hercÛ Luká‰e Hejlíka a jeho
spoluÏákÛ z Vy‰‰í odborné herecké ‰koly v
Praze Pavla Oubrama a Vûry Hollé. K základ-
ním pilífiÛm Listování patfií také mÛj kolega
Alan Novotn˘. V Listování zábavnou formou
pfiedstavujeme divákÛm nové knihy a nenásil-
n˘m zpÛsobem je tak pfiesvûdãujeme o tom, Ïe
ãtení prostû není nuda. A funguje to.
Jak to ãasovû zvládáte?
No, pravda, v jednom mûsíci mívám volné tak
tfii, ãtyfii veãery, ale nestûÏuji si, mám svou
práci ráda. 
Struãnû pfiipomenu, Ïe jste se pÛvodnû hlá-
sila na JAMU ke studiu na ãinohru, ale dva-

krát jste skonãila první pod ãarou. Napotfietí
vás pfiijala Zdena Herfortová na muzikál.
Ptám se, co bylo impulsem k va‰í pfiihlá‰ce
na Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní?

Je‰tû na stfiední ‰kole jsem chtûla b˘t psycho-
loÏkou nebo právniãkou. TakÏe jsem ráda, Ïe
se mi to první splní alespoÀ na divadle
(smích). ZároveÀ jsem ale na gymnáziu úãin-
kovala v místním ochotnickém souboru a za-
ãala nav‰tûvovat dramatick˘ krouÏek na tfiídû
kpt. Jaro‰e. Tam jsem se setkala s úÏasnou
Ïenou, paní Henriettou Ctiborovou. Ta mû
pak zaãala na talentové zkou‰ky pfiipravovat
a po celou dobu, co jsem o pfiijetí usilovala,
mi byla - spolu s m˘m tatínkem - velikou opo-
rou. Byla to vlastnû taková pfiirozená cesta, 
i kdyÏ trochu trnitá...
Jste povûrãivá, máte nûjak˘ soukrom˘ ritu-
álek tfieba pfii premiéfie?
Povûrãivá nejsem, v den premiéry se pfiede-
v‰ím snaÏím mít klid a ‰etfiím síly na veãer. 
Jste stále svobodná?
Ano, ale ‰Èastnû zadaná.

foto: jef Kratochvil
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luboš mareČek – hostem doma

tereza martinková
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TEREZA MARTINKOVÁ: HEREâKA,
KTERÁ SE NA PRKNA MùSTSKÉHO DI-
VADLA BRNO VRHLA V PATNÁCTI… 
Sympaticky extrovertní hereãka Tereza Mar-
tinková pfiedstavuje zvlá‰tní úkaz. Energická
rusovláska je totiÏ nejenom pfiívalem dobré
nálady a skuteãné odevzdanosti umûní múzy
Thálie. „Jsem neskonale ‰Èastná,“ komen-
tuje opakovanû v˘bûr své profese osmadva-
cetiletá dívka. A není dÛvod jí to nevûfiit…
Rodaãka z Moravského Slovácka vám vyrazí
dech faktem, Ïe bezmála polovinu svého
krátkého Ïivota strávila ve sluÏbách domov-
ského Mûstského divadla Brno. Na zdej‰ím
jevi‰ti stanula poprvé v neskuteãn˘ch pat-
nácti letech a od té doby pfii studiu gymnázia
a následnû muzikálového herectví na JAMU
tomuto domu nepfietrÏitû herecky slouÏí.

KdyÏ jsem se na vás pfied pfiípravou otázek
ptal, fiekli mi, Ïe jste správn˘m zpÛsobem
stfielená. Je to pravda?
Tak pfiednû jsem narozená ve znamení
Stfielce. Nûkdy mám svoje pfietlaky, které
mohou vypadat, Ïe jsem stfielená, ale ty ply-
nou z radosti, kterou zaÏívám ze spoleãné
práce s kolegy ãi kamarády. Dostávám se
leckdy do komick˘ch situací, kdy se mnou ‰ijí
v‰ichni ãerti a dalo by se fiíct, Ïe jsem pak ta-

ková potrefenátfie‰tiprdel nebo takov˘ králí-
ãek Duracell, jak mi obãas fiíkají. Nejvíce se
to naposledy projevilo v mé roli zlé sestry
Elsy v pohádkovém muzikálu Kráska a zvífie.
Tam jsem taková pipka-lipka.
Maminka právniãka a tatínek uãitel, ale
jinak zaryt˘ muzikant a folklorista. Jak jste
se vÛbec k divadlu dostala?
Já z rodného Uherského Hradi‰tû v patnácti
prchla do Brna na ‰panûlské gymnázium.
Bylo mi patnáct, kdyÏ v Mûstském divadle
Brno vypisovali konkurz do muzikálu My Fair
Lady (ze ZelÀáku). Tehdy jsem naplno reali-
zovala svoji touhu po divadle, které jsem ale
zaãala dûlat uÏ nûkolik rokÛ pfiedtím. Organi-
zovala jsem takovou anglicky mluvící skupinu,
produkovala, reÏírovala a taky se obsazovala
tfieba do Shakespearov˘ch her. S tûmi insce-
nacemi jsme potom jezdili po republice.
TakÏe jste si pfiisoudila jako dívenka Julii
nebo snad Titánii – královnu elfÛ?

Kdepak. Já hrála v˘hradnû muÏské role. Dû-
lali jsme tfieba Sen noci svatojánské, kde jsem
hrála Puka a ve Veãeru tfiíkrálovém jsem si
zase uzurpovala roli chvástavého Malvolia.
Pamatuju si, Ïe jako jedenáctiletá jsem ‰la na
uherskohradi‰Èsk˘ odbor kultury, zda by nám
nepronajali sál. A ono to vy‰lo. Dávala jsem
dohromady herce i hudebníky.
Dûti hrající Shakespeara v originále? To
musela b˘t kouzelná podívaná…
Dûlali jsme ta pfiedstavení samozfiejmû pod
hlaviãkou na‰í základní ‰koly. A já Shakespe-
ara moc miluju dodnes. Jen mi utekla role
Merkucia v Romeovi a Julii. (smích). Tu fi-
guru mám obzvlá‰È ráda.
Zpût do matefiského divadla. Jak na ten
konkurz patnáctiletého Ïabce dnes vzpomí-
náte?
Vím, Ïe jsem si doma na zahradû utrhla nûja-
kou vûtviãku a dokonce si sama sestavila nû-
jakou choreografii. KdyÏ jsem to pfiedvedla,
pan fieditel Mo‰a pfiizval je‰tû choreografa
Kloubka a pana Mertu a já to musela ukázat
je‰tû jednou. Pak jsem pfiidala nûjak˘ spiri-
tuál a od té doby jsem tady.
Vy jste hrála divadlo a stihla u toho vystu-
dovat stfiední ‰kolu a umûleckou akademii?
Tak to klobouk dolÛ… To uÏ jste v mládí ne-
mûla ãas na nic jiného, ne?

Ale já u toho stihla je‰tû pracovat v super-
marketu a o víkendech vystupovat s tatínko-
vou kapelou. Bylo to nároãné, ale ‰lo to. Pfii
My Fair Lady, která se hned od zaãátku u
publika chytla, to b˘valo aÏ deset pfiedstavení
do mûsíce. KdyÏ jste ale mladí, máte hroznou
spoustu ãasu a vlastnû v‰echno jde. Nebojte,
stíhala jsem i kluky a také mého nejvût‰ího
koníãka, kter˘m je cestování.
A kam jste zatím tedy zajet nestihla?
M˘m velk˘m snem je Nepál. Spolu s m˘mi
kolegy jsem tam patronkou jednoho dût-
ského domova. Posíláme tam balíky a nûkdy
i penûÏní pomoc. Dûti jsou tam totiÏ ne-
smírnû suÏovány. V zemi totiÏ platí pravidlo,
Ïe kdyÏ jeden z rodiãÛ zemfie a druh˘ si najde
náhradní rodinu, mÛÏe a hlavnû nechává své
pfiedchozí potomky prostû na ulici bez jaké-
koliv pomoci. Dûti konãí u ãichání lepidla,
pouliãních gangÛ, prostituce nebo prostû
zemfiou hlady.
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Zpût k divadlu. Ve svém stávajícím pÛso-
bi‰ti jste zÛstala díky tomu, Ïe jste mu tak
dlouho vûrná?
Myslím si, Ïe Mûstské divadlo Brno je sku-
teãnû jednou z nejlep‰ích scén u nás. Jak pro
herce, tak vlastnû svou dramaturgií, ale i
zpraco  váním. Dûlá se tady v˘teãné hudební
divadlo, které jsem tfieba v Praze na takové
úrovni nevidûla.
Vy uÏ máte za sebou na dvû desítky rolí za
tûch vûrn˘ch tfiináct let? Ve které inscenaci
vám bylo nejlépe?
Byl to jistû muzikál Vlasy, kter˘m se otevírala
Hudební scéna. Ty mne nadchly i spoluprací
s choreografem Igorem Barberiçem, kdy
vzniklo moc pûkné pfiátelství. Pak se mi moc
líbila práce s reÏisérem Gustavem Skálou pfii
studování slavné Hello, Dolly! a spolupráce 
s fieditelem Stanislavem Mo‰ou v neménû
známém Kabaretu, tedy jeho zahraniãní verzi.
Do‰lo od toho teenagerovského vûku uÏ
nûkdy také k závanÛm pochybností o volbû
profese? Nezklamalo vás divadlo tfieba v
nûãem?

Já jsem takhle zatím nikdy neuvaÏovala. Pro
mû je moje povolání pfiesnû tím, co jsem si
odjakÏiva moc pfiála dûlat. Nûkdy jsem sice
hodnû unavená, ale to asi ãlovûk v kaÏdém
povolání, které dûlá naplno. Jsem s divadlem
‰Èastná.
Co máte na divadle nejradûji?
Fantastické je to setkávání se s lidmi. Ale já
tfieba miluju i na‰i rekvizitárnu, kam si cho-
dím dát kafe. Ráda zkou‰ím s t˘mem lidí,
kter˘ znám. Je mi tady dobfie.
A je nûjaká fáze vzniku divadelního pfied-
stavení od první ãtené zkou‰ky aÏ po derni-
éru, kterou máte nejradûji?
Já mám ráda v‰echny fáze. Nazkou‰ené pfied-
stavení se totiÏ pofiád mûní, nikdy není stejné.
VÏdycky nûco pfiibude, to kdyÏ vám jako v˘-
sledek souhry s kolegy vzniknou krásné nové
vûci, nûkdy se nûco vypustí, to kdyÏ nûco udû-
láte hloupû a fieknete si, tak pfií‰tû uÏ takhle
rozhodnû ne. Ale derniéru vÏdycky opláãu.
Nejvíce se nyní bojím, Ïe skonãí Probuzení
jara.
Pojìme k tomuto pozoruhodnému titulu,
kter˘ mluví a zpívá o probouzející se sexu-
alitû teenagerÛ a jejich tvrd˘ch sráÏkách 
se svûtem dospûl˘ch. Vy tam hrajete Martu
zná silÀovanou vlastním otcem. Cítíte z hle-
di‰tû tfieba nûjaké odtaÏité reakce?
Tento muzikál mám ráda pro jeho zvlá‰tní
ãistotu, se kterou nastavuje zrcadlo vûcem, o
kter˘ch se ãasto bojíme mluvit nebo je pfii-
znat. A nejde jenom o pedofilii, homosexu-
alitu ãi pokoutné potraty, o nichÏ se tam
hraje. A divil byste se, kolik zvlá‰tních reakcí
z publika cítíme, kdyÏ mluvíme o problémech
s probouzející se pohlavností tûch stále je‰tû
dûtí, které hrajeme.
Jaké nejbizarnûj‰í odezvy jste tfieba zazna-
menala?
KdyÏ jako Marta stojím a zpívám svoji osobní
zpovûì o tom, Ïe mi vlastní otec provádí
zfiejmû nûco nepfiijatelného a o strachu ze
ztráty vlastní rodiny, v‰ímám si velké nervo-
zity publika. Svû‰ené hlavy, odcházející muÏi,
vystra‰ené pohledy Ïen, které si ve dlani
kroutí kapesníkem nebo Ïmoulají kabelku…
S tím v‰ím jsme se setkali.
A pfiitom naznaãená témata jako je domácí
sexuální násilí na dûtech se dnes v médiích
vcelku pfietfiásají, v ãem tkví podle vás síla
sdûlení této inscenace?
O tom v‰em sice ãteme, ale tady kombinace
pfiíbûhu s hudbou a s tím jak jste tomu ne -

V muzikálu 
Kvítek z horrroru,
reÏie: Petr Gazdík

Dokoran listopad_2011_Sestava 1  27.10.11  12:13  Stránka 10



Obdarujte své blízké 
zážitkem, který si mohou 

sami naplánovat.

Dárkové poukázky 
na představení 

Činoherní či Hudební scény
Městského divadla Brno 
jsou v hodnotě 500,- Kč

a k dostání na všech 
našich pokladnách.

www.mdb.cz

11

skuteãnû blízko vyvolává daleko niternûj‰í
emoce. Jste s tím konfrontován v jednom
uzavfieném sálu, zaãnete se potit, doléhá to
na vás.
Probuzení jara je tedy titulem, pfii kterém cí-
títe nejsilnûj‰í vlnobití publika?
Bezesporu. Je to také titul, kter˘ mám v na-
‰em divadle nejradûji.
Mûstskému divadlu skuteãnû herecky pomá-
háte uÏ od sv˘ch patnácti let. Nebude od vûci
ptát se, co byste si ráda zahrála?
Miluju pohádky. JiÏní Morava, kde jsem vy-
rostla, je sama pohádková. Já vyrostla v po-
hádce. I proto bych si nûkdy moc ráda za hrála
Petra Pana, na kterém jsem vyrÛstala. Je to
bájeãn˘ pfiíbûh o létání, plnûní dûtsk˘ch snÛ
a nadpfiirozen˘ch schopnostech. A Peter Pan
pomáhá dûtem. Vsadila bych se, Ïe takov˘
muzikál urãitû existuje. Merkucia si u nás 
v divadle asi nezahraju. A moc by mne bavila
Fanny Brice, bude totiÏ asi stejnû stfielená
jako já. Mnû ale nejvíc baví bavit se bavením
ostatních.
Poslední novinka, tedy muzikál Kráska 
a zvífie vám to bavení splnila?
To teda jo a moc. ReÏisér Stano Slovák totiÏ
udûlal z postav dvou zl˘ch sester, z nichÏ
jednu hraju, bezmála hlavní role. Nacházela
jsem si tady takové drobnosti, které slouÏily
mé postavû, aby se nejen dûti mohly zasmát
a ukázat si na ni prstem. Prostû drobné he-
recké vychytávky.
Vy jste ale známé herce a va‰e budoucí ko-
legy poznala pr˘ uÏ jako malá. Na klínû vás
houpali pánové jako Zdenûk Junák, Erik
Pardus ãi Láry Koláfi. Jak k tomu do‰lo?
V‰ichni jmenovaní k nám chodili na ná -

v‰tûvu. Zdenûk Junák je z mého rodného
Uherského Hradi‰tû, kde Láry léta hrál. Erik
Pardus pocházel ze Starého Mûsta. Tatínek je
folklorista a tak se u nás hrálo a zpívalo. Zde-
nûk mi nyní v Krásce a zvífieti hraje otce,
takÏe jsem vlastnû po letech skuteãnû jeho
dcera, jak si ze mne dûlá ‰pr˘my.
Pfií‰tí rok se stanete hvûzdou nového seriálu
Îivot je ples z produkce âeské televize. Pro-
zraìte nám o této va‰í roli nûco v pfied-
stihu…
Cel˘ seriál se odehrává ve starobinci. Já hraju
roli mladé Britky Jane, která neumí moc
ãesky a je pfiítelkyní hlavního hrdiny. Ústfied-
 ní téma patfií seniorÛm. Na konkurzu jsem 
sehrála tro‰ku habaìÛru a po domluvû s pro-
dukcí jsem opravdu dûlala rodilou Britku 
a Ïvatlala jsem pár slovíãek ãesky. ReÏisér se
ptal producenta, zda mám vÛbec nûjaké zku-
‰enosti s natáãením. Já uÏ to pak nevydrÏela
a prozradila mu, Ïe jsem hereãka Mûstského
divadla Brno. Po poslední klapce mi pfiiznal,
Ïe mi tu moji castingovou Angliãanku seÏral
i s navijákem.

Foto: jef Kratochvil
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Igor Ondfiíãek bude zfiejmû mezi tuzemsk˘mi
herci v˘jimkou. Celou svoji dosavadní kari-
éru spojil s jedin˘m divadlem. Hned po do-
konãení JAMU nastoupil do Mûstského
divadla Brno a je mu vûrn˘ neustále. Podo-
t˘kat, Ïe jde z role do role, je skoro zbyteãné. 

Poãátkem listopadu vás ãekají velké oslavy
– narozeniny s nulou na konci b˘vají od jis-
tého vûku rekapitulaãní. Berete blíÏící se
„Ïivotní jubileum“ jako nûjak˘ pfiedûl?
Spí‰ ne. Tak jsem cítil tfiicátiny, tehdy jsem si
naplno uvûdomil, Ïe konãí mládí a ãlovûk uÏ
bude odkázan˘ jen na sebe. To bylo hor‰í, ale
teì mám pocit, Ïe dokud tam nebude ta pa-
desátka, pofiád to jde.
Znáte svÛj horoskop?
Kdysi jsem si ho nechal udûlat. Od té doby,
tak jednou za dva tfii roky, kdyÏ na nûj nara-
zím, znovu si ho pfieãtu, protoÏe si ho vlastnû
vÛbec nepamatuji. CoÏ je asi dobfie. ProtoÏe
já se tûmito vûcmi pfiece jen nechávám hodnû
ovlivnit, ale na druhé stranû nevím, jestli je
úplnû dobré znát svoji budoucnost. Sice by
mne to zajímalo, ale podvûdomû se toho
bojím. Mám zato, Ïe kdyÏ si ãlovûk tímto zpÛ-
sobem dá do hlavy nûjakou informaci, uÏ k té
vûci smûfiujete, aÈ chcete nebo nechcete. Ne-
jsem sice ten typ, kter˘ by rovnou házel flintu
do Ïita, ale bude lep‰í pfiece jen brát Ïivot jak
pfiichází a bojovat.  
Bylo v tom horoskopu nûco nepfiíjemného?
Opravdu ani nevím, matnû si vzpomínám, Ïe
snad nûjaká autohavárie, snad v zahraniãí...
Ono se do tûch horoskopÛ stejnû nic moc
konkrétního nepí‰e. Ale já si dávám v autû
pozor vÏdy a v‰ude i bez toho. 
Narozeniny slavíte 6. listopadu, jste ·tír. A
muÏi v tomto znamení pr˘ b˘vají velk˘mi
bojovníky a kdyÏ si nûco usmyslí, nic je ne-
zastaví. Ale nûkdy se vyznaãují uzavfienou,
nesdílnou a samotáfiskou povahou. Sedí to
na vás? 
Asi jo.
A mÛÏe b˘t herec samotáfi?
MÛÏe. Asi je divné, Ïe se Ïivím, ãím se Ïivím,
ale moc sdûln˘ opravdu nejsem. V mém Ïi-
votû je jen jeden ãlovûk, kterému mÛÏu a
jsem ochoten fiíct úplnû v‰echno, i kdyÏ i tam
je mi nûkdy zatûÏko se s nûkter˘mi vûcmi
svûfiovat. Opravdu jsem asi samotáfi. Je v‰ak
rozdíl mezi samotou a osamûlostí. Jsem moc
rád sám, ale  osamûl˘ bych b˘t nechtûl. Mám
to trochu ode zdi ke zdi. Jsem rád mezi lidmi,

ale nepatfiím k tûm, ktefií baví spoleãnost. Po-
zoruji dûní kolem sebe, ale rád jsem bez lidí,
ãtu si, vydrÏím sám se sebou i t˘den, neÏ mne
to zase zaãne táhnout zpátky. 
Îivotní pfiedûly, dÛleÏitá data ãi jubilea b˘-
vají pro mnoho lidí také pfiíleÏitostí k uza-
vírání pfiedsevzetí. Dáváte si nûjaké?
Nemívám tyto vûci spojené s v˘roãím. Spí‰ 
s tím, Ïe se nûco stane, co mne pfiimûje 
k tomu, abych si uvûdomil, na jakou chvilku
tady na tom svûtû jsme. Pak si fiíkám, jestli má
cenu se zalamovat a kazit si ten krátk˘ vymû-
fien˘ ãas nûjak˘ma blbostma. Jediné, co ãlo-
vûk mÛÏe udûlat, je pokusit se b˘t sám k sobû
upfiímn˘, coÏ je na druhé stranû to nejtûÏ‰í.
TakÏe jestli mám nûjaké pfiedsevzetí, tak
bych se chtûl pokusit nepfietvafiovat a fiíkat
svÛj názor nahlas. Tedy tûm, kdo o nûho stojí
a zeptají se. Jinak ho nikomu nenutím. 
Jedno z pfiedsevzetí jste ale splnil, dokázal
jste pr˘ skoncovat s koufiením.
To je sice pravda, vydrÏel jsem to asi pût let,
ale pfiiznávám, Ïe jsem pak znovu zase zaãal.
Pofiád jsem pozoroval kufiáky, jak si to uÏívají,
mûl jsem chuÈ si zakoufiit, i proto, Ïe cigaretu
jsem mûl a mám spojenou s nûjakou poho-
dou. No jo, omlouvám si to... Ale teì pfiichá-
zím zase do období, kdy si fiíkám, Ïe bych s
tím asi rád skoncoval jednou provÏdy. Do-
chází mi, Ïe mi není dvacet a Ïe jestli tady chci
ve zdravém tûle je‰tû chvíli pob˘t, mûl bych
pro to nûco udûlat.  
Zkuste se, prosím, charakterizovat ãtyfimi
slovy. 
Lín˘, workoholik, tolerantní a nemilosrdn˘.  
To je opravdu zajímavá kombinace, s tím se
dá Ïít? 
Tak se to ve mnû nûjak v‰echno sváfií, ale na
druhé stranû jsem, pokud jde o zásadní vûci,
docela ãiteln˘. Stra‰nû rád doma odpoãívám,
nûkdy nejsem schopen nastartovat se k ni-
ãemu, a pak mám v˘ãitky. KdyÏ mám udûlat
za den sedm vûcí, nezvládnu ani jednu, ale
kdyÏ mám den rozplánovan˘ po minutách,
stihnu v‰echno. DokáÏu pochopit v‰echno 
v mezilidsk˘ch vztazích, ale nemilosrdn˘ jsem
v práci. âím jsem star‰í, tím je to se mnou 
v tomto ohledu hor‰í. KdyÏ si nûkdo nûjakou
profesi vybral, pak nechápu, proã ji nedûlá
naplno a neodevzdává v‰echno, co mÛÏe.
Nûkdy nûkdo nemá toho talentu tolik, ale je
tak pracovit˘, Ïe svojí pílí dokáÏe zvládnout
neuvûfiitelné vûci. Ale otvírá se mi nÛÏ v
kapse, kdyÏ naopak vidím, Ïe nûkdo talent
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dostal a nevyuÏívá ho, kdyÏ s tûmi vloÏen˘mi
hfiivnami, co v sobû má, doslova mrhá. A to
je mi vÏdycky stra‰nû líto. 
NeÏ jste ‰el na JAMU, mnozí vám asi moc
nevûfiili – v˘chovn˘ poradce dokonce tvrdil,
Ïe sní kartáãek na zuby, kdyÏ se dostanete.
Proã jste si vybral právû JAMU a je‰tû mu-
zikálové herectví?
To já snad skoro ani nevím. Jako dítû jsem v
Prostûjovû chodil do dramatického krouÏku,
ale stejnû tak mne bavilo dal‰ích dvacet vûcí.
Ale fiíkal jsem si, proã to nezkusit. KdyÏ bylo
po talentovkách jasné, Ïe jsem se dostal, uÏ
jsem z  vrozené lenosti dál nic nezkou‰el. Ro-
diãe mi sice pofiád nabízeli, aÈ jdu zkusit je‰tû
to nebo ono, abych mûl i nûjaké poctivé za-
mûstnání, ale uÏ jsem to nedokázal. O to víc
obdivuji v‰echny, ktefií dokázali vystudovat
je‰tû dal‰í ‰koly a obory. 
Co by to bylo za studium, o nûÏ byste se nej-
spí‰ pokusil?
Bavila by mne architektura, ale tam se tehdy
kryly talentovky, tak jsem uvaÏoval o nûja-
kém stavebním oboru. 
To vám ‰la matematika? To neb˘vá u hercÛ
zvykem.
Nemûl jsem nikdy problémy s uãením, lezlo
mi to do hlavy snadno. Ano, dokonce jsem 
z matematiky a fyziky maturoval. 
A proã právû muzikálové herectví?
Dûlal jsem zkou‰ky v roce 1990. Pfiihlá‰ku
jsem si podával na tehdej‰í katedru syntetic-

k˘ch ÏánrÛ, hrál jsem na flétnu a hodnû jsem
tancoval. Jako kluk jsem chodil do taneãního
krouÏku, i kdyÏ ze zcela zi‰tn˘ch dÛvodÛ. Byli
jsme tfii kluci a pfies dvacet holek (:-)). A kdyÏ
jsem se nedostal na ãinohru, pfii‰la za mnou
paní Zdena Herfortová s tím, Ïe se bude ote-
vírat samostatné muzikálové herectví, aÈ to
zkusím tam. Je ale pravda, Ïe nás na ‰kole
je‰tû hodnû vedli k ãinohfie, muzikálÛ tehdy
ani moc nebylo, takÏe se spí‰ poãítalo s tím,
Ïe se uplatníme v bûÏn˘ch divadlech. Dost mi
to pak pomohlo, dneska absolventi tohoto
oboru skvûle zpívají i tanãí, ale herectví zÛ-
stává trochu stranou, a to je ‰koda. 
TakÏe obehraná otázka, která ale pfii reka-
pitulaci chybût nemÛÏe: nejoblíbenûj‰í role
ãinoherní, muzikálová a operetní.
Takto to asi neumím rozdûlit. Hrál jsem
krásné role, o nichÏ jsem vûdûl dopfiedu, Ïe
budou krásné. Cyrana, to mû bavilo a baví
stra‰nû, je to romantika jako blázen. Pak mû
ale potkaly krásné role, o nichÏ jsem ani ne-
tu‰il, Ïe existují, tfieba postava hrabûte Pa-
hlena, kter˘ zosnuje spiknutí ve hfie Smrt
Pavla I. To mne bavilo také. Mám rád Javerta
v Bídnících, Vandergeldera v Hello, Dolly!.
Teì se mi moc líbila práce na MojÏí‰ovi, kde
hraji titulní postavu. KdyÏ si domyslíte, o ãem
v‰em ta hra vlastnû z dne‰ního pohledu vypo-
vídá, jaké je to ãtyfiicetileté bloudûní Ïidov-
ského národa po pou‰ti paralelou i s na‰ím
národem, je skoro neuvûfiitelné, Ïe to napsal

S Hanou Kováfiíkovou
a Ivanou VaÀkovou
v inscenaci MojÏí‰,

reÏie: Hana Bure‰ová

Dokoran listopad_2011_Sestava 1  27.10.11  12:14  Stránka 14



nûjak˘ ‰vec. Nûjakou vysnûnou roli ale ne -
mám. 
Co zkou‰íte teì?
Koncem záfií jsme zaãali s pfiípravou muzi-
kálu Jekyll a Hyde. Mám tam men‰í roli,
Simon Stride je nepfiítelem dr. Jekylla, kter˘
chce testovat své objevy, a tak je posléze také
zavraÏdûn. TakÏe vlastnû nejsem asi záporná
postava, protoÏe dr. Jekyll chtûl dûlat svoje
pokusy na lidech, a tomu jsem zabránil. 
Nezapomenutelné jsou va‰e Ïenské postavy
– máte je rád i vy? Mûl jste pfii jejich vytvá-
fiení nûjakou pfiedlohu?
V Charleyovû tetû jsem se zpoãátku stra‰nû
stydûl. Hlavnû na kost˘mov˘ch zkou‰kách.
KdyÏ zkou‰ím pánsk˘ kost˘m, staãí ãtvrt ho-
diny. Tady jsem v té krejãovnû stál hodinu 
a pÛl a pofiád na mne vû‰eli dal‰í a dal‰í vo-
lány. A pak vÏdycky vy‰la nûjaká paní z krej-
ãovny a zaãala se smát, coÏ mi pochopitelnû
nepfiidalo. Ale pak jsem si zvyknul a fiekl si,
Ïe se nemÛÏu stydût, to by diváci ani nemuseli
chodit. TakÏe kdyÏ uÏ, tak uÏ. Hodnû jsem
pro sebe odkoukal od kolegyÀ, studnicí byly
hlavnû Zdena Herfortová a Alena Antalová.
Vûdomû pouÏívám nûkterá jejich gesta, zpÛ-
sob, jak˘m hrají divadlo, ne civilní chování.
A vûdí to?
No, teì se to asi doãtou, pokud si to pfieãtou. 
Za co byste se v Ïivotû pochválil?
Neumím o sobû takto pozitivnû pfiem˘‰let.
âlovûk na sobû furt hledá chyby, tak mne ani
nenapadlo, Ïe bych se mohl pochválit.
A co byste si tedy vytknul? 
Nûkdy mám rychlej‰í pusu neÏ hlavu. Na tom
se taky snaÏím zapracovat, protoÏe nûkdy 
v návalu nûjaké emoce, kdy se mi tro‰ku
zatmí, fieknu nûco, co mne pak mrzí. Ne kvÛli
obsahu, za tím si stojím, ale kvÛli formû. My
·tífii to máme v povaze, ne nadarmo se fiíká,
Ïe víme, kam bodnout. Zvlá‰È, kdyÏ jsem byl
mlad‰í, ulítávalo mi to tak, Ïe druh˘m aÏ
vhrkly slzy do oãí. Ale rychle vás to pak pfie-
jde, kdyÏ to párkrát udûlá nûkdo vám. Vrací
se to jako bumerang, takÏe se snaÏím poãítat
do deseti, neÏ nûco fieknu. 
Jak nejradûji odpoãíváte?
Nejradûji spím. To úplnû miluju. Moc rád
také ãtu, ale na to mám málo ãasu. AspoÀ 
o dovolené s sebou beru balík knih. Baví mne
jen tak sedût na chalupû nebo leÏet u mofie a
ãíst si. To je ideální odpoãinek, kdyÏ si ãlovûk
mÛÏe naplánovat den a nemusí se podfiizovat
temporytmu okolí. 

Co sport?
Jsem na to lín˘. I kdyÏ teì, kdyÏ uÏ asi defi-
nitivnû odpadlo tancování na jevi‰ti – taky to
není ale ‰patné, stát a jen trousit moudra –
tak se mofiím tfiikrát t˘dnû pÛl hodiny v po-
silovnû. A chodím se psem! Teì mám sice
zrovna pauzu, protoÏe ná‰ jagdteriér Franta
je na pfiev˘chovû, ale aÏ se vrátí, zase to
zaãne. Vzali jsme ho totiÏ z útulku, dokud byl
‰tûnû, bylo v‰echno v pofiádku, ale pak nám
zaãal pfierÛstat pfies hlavu a chtûl b˘t v na‰í
smeãce pánem. Proto jsme ho svûfiili na dva
mûsíce odborníkÛm. 
Co se vám zdá, kdyÏ sníte?
VÛbec si sny nepamatuju. Jen vím, Ïe mívám
lítací sny, obyvkle letím po schodech a jen 
se v té smyãce vÏdycky pfiidrÏím prstem zá-
bradlí, abych nenaráÏel. Ale kam letím a kam
doletím, to uÏ nevím. 
Kdybyste nûkdy v Ïivotû dostal moÏnost vy-
brat si kteroukoliv z osobností, s níÏ byste se
mohl setkat, kdo by to byl? 
Tyjo... Napadá mne jich tolik, nejvíc ti, co tu
uÏ nejsou. Ale nemÛÏu fiíct jednoho jediného,
není to divné?
Myslím, Ïe ne.
âlovûk potká kaÏd˘ den tolik zajímav˘ch lidí.
A tfieba bych právû kvÛli tomu setkání s jed-
ním ãlovûkem pro‰vihl nûkoho jiného, kter˘
mÛÏe b˘t mnohem zajímavûj‰í. 

Jifiina Veselá, foto: jef Kratochvil

15

S Markétou Sedláãkovou
v muzikálu 
Kvítek z horrroru,
reÏie: Petr Gazdík
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mezi dětmi a květinami
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Pût let chybûlo, a na stejném jevi‰ti vydrÏel
Milo‰ Kroãil pÛlstoletí. AngaÏmá podepsal
po skonãení JAMU v roce 1965 sice je‰tû do
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ, ale zmûna názvu na
Mûstské divadlo Brno byla pak pro nûj jen
pfiepsáním kolonky v obãanském prÛkazu.
„KdyÏ nûkde zapustím kofieny, nerad je vy-
trhuji,“ vysvûtluje s nadhledem herec, kter˘
o sobû tvrdí, Ïe je konzervativní. Od roku
2010 se sice v MdB objevuje uÏ jen jako host,
ale je‰tû letos se na nûj diváci mohou tû‰it na-
pfiíklad v pfiedvánoãním Betlému. Skoro ne-
uvûfiitelnû tak zní zpráva, Ïe 3. listopadu
oslaví sedmdesátiny. „Pfiece jen uÏ ten vûk ale
klepe na dvefie, takÏe kromû toho Betlému uÏ
dal‰í role nemám,“ dodává. 
Skuteãnosti, Ïe cel˘ profesionální Ïivot spojil
s jedinou scénou, ale rozhodnû nelituje. „Lá-
kali mne jinam, ale nechtûl jsem. Ano, pravda,
nûkdy se ãlovûku samozfiejmû honí hlavou, Ïe

tam ãi onde by bylo více pfiíleÏitostí, jiné
role, ale nechtûl jsem z Brna, ani z di-
vadla,“ fiíká Milo‰ Kroãil. Od roku 1995
zastával dokonce funkci umûleckého
‰éfa souboru a v letech 1998–2004 pÛso-
bil ve funkci zástupce umûleckého fiedi-
tele MdB. Vzpomínat je na co, i kdyÏ
zalistuje ve sv˘ch hereck˘ch vzpomín-
kách. Mnozí si je‰tû pamatují jeho v˘-
kony v inscenaci Stanislava Mo‰i Pravda
o zkáze Sodomy nebo jeho postavu sta-
rého Vojty v Romanci pro kfiídlovku.
Kroãilovo jméno se stalo pojmem i mimo
divadlo.  „V Brnû mne drÏela ale také pe-
dagogická ãinnost,“ pfiiznává. Na JAMU
vychovával po nûkolik desítek let své na-
stávající kolegy v pfiedmûtech jako je
umûleck˘ pfiednes nebo teorie ver‰e 
a jeho interpretace. Právû poezie doplÀo-
vala jeho hereck˘ Ïivot i mimo divadlo.
Zab˘val se pfiednesem i formami di-
vadla, poezie, autorsky i pfiedna‰eãsky
uvedl pásma z poezie staré âíny, Sergeje
Jesenina ãi M. Válka. Za scénáfi Nejste vy
Neruda? na Malé scénû v roce 1994 do-
stal Cenu diváka. A za svoji celoÏivotní
recitátorskou ãinnost získal v roce 2001
Kfií‰Èálovou podûbradskou rÛÏi. „Ex-
ternû na akademii pÛsobím stále a jeden-
krát t˘dnû tak pofiád dojíÏdím do Brna,“
doplÀuje.
Domovskou adresu totiÏ nakonec zmû-
nil. Nyní Ïije v Uherském Brodû v rodi-
ãovském domku. „V Brnû jsem mûl byt 

v soukromém domû a po odchodu do dÛ-
chodu bych mûl na nájem jen tak tak. Proto
jsem se rozhodl odstûhovat,“ upfiesÀuje. „Bo-
huÏel tu nemám to kulturní zázemí, po tom je
mi smutno,“ netají. O dûní v divadle se zajímá
stále, informace má od b˘val˘ch kolegÛ, pfiá-
tel, pravidelnû dojíÏdí na premiéry. Dobfie
také ví, Ïe divadlo, a obecnû celá kultura, ne-
proÏívá právû lehké ãasy. Dopadá na nû tvrdû
krize, chybûjící peníze a nutnost úspor. „Ne-
myslím v‰ak, Ïe by to byl konec divadla, di-
vadlo se udrÏí vÏdycky. A nejsilnûj‰í b˘vá,
kdyÏ je chudé. Za b˘valého reÏimu se ne-
mohly dûlat tak nároãné a v˘pravné vûci jako
teì, a pfiece vznikaly pÛsobivé inscenace. Pro
kvalitní divadlo totiÏ staãí jen hol˘ prostor 
a pouze dobfií herci v nûm,“ uzavírá zku‰en˘
divadelník. 

Jifiina Veselá, foto: jef Kratochvil

hommage

miloši kroČilovi
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Franti‰ek Vodseìálek, Hana Bure‰ová, 
·tûpán Otãená‰ek: MOJÎÍ·
Biblickou hru o MojÏí‰ovi, jeden z nejkrás-
nûj‰ích textÛ ãeského lidového divadla z Pod-
krkono‰í, napsal v roce 1811 Franti‰ek
Vodseìálek ze Staré Vsi u Vysokého nad Ji-
zerou. Tento ‰vec a pfiíleÏitostn˘ zedník,
kter˘ se nauãil ãíst a psát aÏ ve sv˘ch ãtyfiiceti
letech, v roce 1809 poprvé nav‰tívil divadlo
v Praze a pod vlivem silného záÏitku se roz-
hodl sám psát divadelní hry. V zimû je nacvi-
ãoval se sv˘mi sousedy a v létû organizoval
jejich provedení pod ‰ir˘m nebem za úãasti
celé vesnice i okolí. S pouÏitím písní a hudby
Petra Skoumala hra laskav˘m, prost˘m zpÛ-
sobem vypráví o jednom z nejpÛsobivûj‰ích
biblick˘ch pfiíbûhÛ. Snoubí se v ní sugestivní
podobenství o ãtyfiicetiletém hledání zemû
zaslíbené komentované mile znevaÏujícím
komentáfiem pravého ãeského ka‰párka. Ko-
notace i pfiesah pfiedstavení by mûly spoleãnû
evokovat i na‰i souãasnou touhu po nalezení
harmonické spoleãnosti.  
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Igor Ondfiíãek, Michal Isteník, Jifií
Mach, Viktor Skála, Ladislav Koláfi, Rastislav
Gajdo‰, Jan Mazák, Alan Novotn˘, Ivana
VaÀková, Eva Ventrubová, Hana Kováfií-
ková, Evelína Kachlífiová a dal‰í.

Jaroslav Îák - Hana Bure‰ová: 
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám
názornû pfiedvedu, jak se básník stává trpas-
líkem.“ „Snûdl jsem párek nevalné chuti a ne-
pfii‰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 fil-
mov˘ scénáfi vznikl na základû divadelní ko-
medie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana napsal
stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten vy-
cházel z vlastní humoristické prózy ·tudáci
a kantofii, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáfiÛ mi-
mofiádnému ohlasu. A tak lze dnes fiíct, Ïe
Îákovy neopakovatelné postaviãky „‰tu-
dákÛ“ a „kantorÛ“ - stejnû jako autorovo las-
kavû ironické vidûní ‰koly coby sportovního
zápasu - jsou právem nesmrtelné. Ba do-
konce lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat

‰kola, budou platit i brilantní a hluboce
vtipné Îákovy postfiehy o ní. Îákova diva-
delní verze se stala rovnûÏ základem adap-
tace Hany Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû
zakomponovány populární písniãky tfiicát˘ch
let, které v inscenaci Ïivû hraje a zpívá stu-
dentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou
tu nahlíÏeny typické ‰kolní situace, zobrazující
"vûãn˘ boj" ‰tudákÛ a kantorÛ, mezi nimiÏ
poznáváme povûdomé typy a charaktery pro-
stfiedí 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 Skálová, Ladislav Koláfi, Jan Mazák,
Ivana VaÀková, Irena Konvalinová, Zdenûk
Junák, Karel Mi‰urec, Josef Jurásek, Martin
Havelka nebo Jaroslav Matûjka a Zdenûk
Bure‰.

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 pronásle-
dováni 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 jedineã-
nou 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 Skálová,
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. 

Andrew Bovell: V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky
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1.11. mojžíšút 19.30 E2

2.11. brouk v hlavěst 19.30

3.11. škola základ životačt 19.30 zadáno

4.11. škola základ životapá 19.30 A2011

5.11. škola základ životaso 19.30 M2011

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

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

7.11. dokonalá svatbapo 19.30

9.11. sluha dvou pánůst 19.30

10.11. mojžíščt 18.00

11.11. mojžíšpá 19.30 E5

12.11. mojžíšso 19.30 AB6

13.11. výkřiky do tmyne 19.30 D

14.11. výkřiky do tmypo 19.30 A1

15.11. dokonalá svatbaút 19.30

16.11. my Fair lady (ze zelňáku)st 19.30

17.11. my Fair lady (ze zelňáku)čt 14.00

17.11. my Fair lady (ze zelňáku)čt 19.30

18.11. charleyova tetapá 19.30

20.11. charleyova tetane 19.30

22.11. sluha dvou pánůút 19.30

23.11. my Fair lady (ze zelňáku)st 19.30 zadáno

24.11. škola základ životačt 19.30 zadáno

27.11. betlémne 15.00

27.11. betlémne 19.30

28.11. škola základ životapo 19.30 R2011

29.11. škola základ životaút 19.30 X2011

30.11. výkřiky do tmyst 19.30 AB3

26.11. betlémso 19.30

16.11. jekyll a hydest 19.30 A3/AB3

6.11. zdenek merta u klavírune 20.00

6.11. zdenek merta u klavírune 18.00

17.11. jekyll a hydečt 14.00

17.11. jekyll a hydečt 19.30 C4

18.11. jekyll a hydepá 19.30 A5/AB5

19.11. jekyll a hydeso 19.30 P

20.11. jekyll a hydene 19.30 D/E7

21.11. jekyll a hydepo 19.30 A1/AB1

22.11. jekyll a hydeút 19.30 A2/AB2

23.11. jekyll a hydest 19.30

24.11. jekyll a hydečt 19.30 A4/AB4

25.11. jekyll a hydepá 19.30 C5/E5

26.11. jekyll a hydeso 15.00

26.11. jekyll a hydeso 19.30 A6/AB6

27.11. jekyll a hydene 18.00

28.11. jekyll a hydepo 19.30

29.11. jekyll a hydeút 19.30 C2/E2

30.11. jekyll a hydest 19.30

Činoherní scéna hudební scéna

Program listoPad

20

JEKYLL A HYDE
romantick˘ muzikál
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publiko-
val svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla 
a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãte-
náfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální
metafofie odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas,
kter˘ mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás pro-
bíhá. Má doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m dru-
h˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘
s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? Muzikál skladatele
Franka Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na
toto téma slavil jiÏ velké úspûchy po celém svûtû. Str-
hující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné he-
recké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení
v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to
nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãas-
nosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀ-
ková nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel
·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.
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Program Prosinec

Činoherní scéna hudební scéna

2.12. škola základ životapá 17.00 zadáno

3.12. škola základ životaso 19.30

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

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

6.12. tři mušketýřiút 18.00

7.12. tři mušketýřist 18.00

8.12. sugar! (někdo to rád horké)čt 19.30

9.12. škola základ životapá 19.30 zadáno

10.12. škola základ životaso 15.30

16.12. zkrocení zlé ženypá 14.00

16.12. zkrocení zlé ženypá 19.30 A5

17.12. zkrocení zlé ženyso 19.30 P

18.12. zkrocení zlé ženyne 19.30 E7

19.12. zkrocení zlé ženypo 19.30 AB1

20.12. zkrocení zlé ženyút 19.30 AB2

21.12. křídla 2010/11st 18.00

22.12. sugar! (někdo to rád horké)čt 19.30

23.12. sugar! (někdo to rád horké)pá 18.00

27.12. výkřiky do tmyút 19.30 A2

28.12. charleyova tetast 18.00

29.12. charleyova tetačt 18.00

30.12. zkrocení zlé ženypá 18.00

31.12. zkrocení zlé ženyso 18.00 Slavnostní silvestrovská
premiéra

PREMiéRA vEřEjná gEnERálKA HOStOvání DERniéRA

3.12. jekyll a hydeso 15.00

2.12. jekyll a hydepá 18.00

3.12. jekyll a hydeso 19.30

4.12. advent a andělé 2011ne 18.00

6.12. kráska a zvířeút 18.00 zadáno

7.12. kráska a zvířest 16.00 zadáno

11.12. mary Poppinsne 14.00

11.12. mary Poppinsne 18.00

12.12. mary Poppinspo 18.00

13.12. mary Poppinsút 18.00

14.12. mary Poppinsst 18.00 Slavnostní 100. repríza

15.12. mary Poppinsčt 18.00

16.12. mary Poppinspá 18.00

17.12. mary Poppinsso 14.00

17.12. mary Poppinsso 18.00

18.12. mary Poppinsne 14.00

18.12. mary Poppinsne 18.00

20.12. Česká mše vánočníút 17.00

út 19.3020.12. Česká mše vánoční

st 17.0021.12. Česká mše vánoční

st 19.3021.12. Česká mše vánoční

čt 18.0022.12. hana a Petr ulrychovi & javory

pá 18.0023.12. hana a Petr ulrychovi & javory

po 14.0026.12. mary Poppins

po 18.0026.12. mary Poppins

út 18.0027.12. mary Poppins

st 18.0028.12. mary Poppins

čt 18.0029.12. mary Poppins

pá 18.0030.12. mary Poppins

so 14.0031.12. mary Poppins

so 18.0031.12. mary Poppins Silvestrovské představeníTfii mu‰ket˘fii
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ladûné tragikomedie tûÏí z permanentní kon-
frontace rozliãn˘ch úhlÛ pohledu v nûkolika
soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty
a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky
ze Ïivota devíti postav – dvou manÏelsk˘ch
párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neuro-
tické psycholoÏky, jejího manÏela, její paci-
entky, jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ
byl kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mo-
zaiku plnou pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou
souhrou okolností ve strhující koncert jdoucí
aÏ na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama
lidí, muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní,
tajností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví o chybách,
které dûláme a o následcích, které si za nû od-
ná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry a lásky
poukazuje právû na jejich nezbytnost a po-
tfiebnost v na‰ich Ïivotech. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta
Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková,
Eva Ventrubová, Tomá‰ Sagher, Robert
Jícha, Martin Havelka, Tereza ·kodová a Bo-
humil Vitula. 

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe: 
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na mo-
tivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pyg-
malion. Dnes jiÏ klasick˘ muzikálov˘ titul,
kter˘ mûl premiéru na Brodwayi v roce 1956,
vypráví znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doo-
littlové, která projde promûnou v sebevûdo-
mou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doo-
little, mluví v originále anglick˘m dialektem
cockney, inspirovalo autora úpravy a reÏiséra
Stanislava Mo‰u k pfievedení hry do brnûn-
ského prostfiedí a k pouÏití místního náfieãí,
brnûnského hantecu. Tak se zrodila My Fair
Lady s pfiívlastkem ze ZelÀáku, protoÏe po-
stava Lízy se pfiesunula z pÛvodní lond˘nské
trÏnice Covent Garden na brnûnsk˘ Zeln˘
trh. Nejde totiÏ jen o jazykovou inovaci, ale i
o posun do místních reálií. A tak postavy v
úvodu nevychází z Královské opery, ale z Re-
duty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou
operetku Na t˘ louce zelen˘…
S posunem muzikálu do nám blízké jazykové
roviny a také smûrem do souãasnosti, souvisí
také zmûna jmen. V brnûnské verzi nena-
jdeme Lízu Doolittlovou, ale ëulínkovou, ni-
koli profesora Higginse, ale Jindfiicha
Hradského, místo plukovníka Pickeringa plu-

kovníka ·piãku a Freddy Eynsford-Hill pro-
‰el promûnou na Bedfiicha ·kodu-Vrchov-
ského. Díky vtipné úpravû a vynikajícím
hlavním pfiedstavitelÛm je inscenace, kterou
doprovází osmiãlenn˘ Ïiv˘ orchestr, jedním
z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení MdB.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petra Jungmanová nebo Markéta Se-
dláãková, Martin Havelka, Zdenûk Bure‰
nebo Milan Horsk˘, Zdenûk Junák nebo La-
dislav Koláfi, Miroslava Koláfiová nebo Eva
Jelínková, Libu‰e Billová nebo Zdena Her-
fortová, Jifií Mach nebo Robert Jícha a dal‰í.

Václav Cejpek, Zbynûk Srba, Jan ·otkovsk˘,
Dalibor ·trunc: BETLÉM
Vánoce - jeden z pfiíbûhÛ, na kterém stojí na-
‰e civilizace, pfiíbûh o narození JeÏí‰e Krista.
Pfiíbûh, kter˘ nutká a vybízí k znovuzpfií-
tomÀování i na divadelních prknech. Pfiíbûh,
kter˘ si Mûstské divadlo Brno nechtûlo
a nemohlo nechat ujít, u kterého nemohlo
dopustit, aby chybûl v jeho repertoárové
nabídce. Autorsk˘ t˘m  se v‰ak rozhodl ne -
sáhnout po existujících lidov˘ch hrách a mon-
táÏích z nich, ale vykroãil cestou nepomûrnû
riskantnûj‰í. A sice cestou koláÏe, které
nechce jen na divadle oÏivit líbeznost jesliãek,
ale nahlédnout betlémsk˘ pfiíbûh z více úhlÛ,
zafiadit jej do ‰ir‰ího biblického kontextu,
vzru‰ovat souãasn˘m pohledem, provokovat
montáÏí zdánlivû nesourod˘ch prvkÛ. 
Tak se v textu inscenace Betlém kromû staro-
zákonních a novozákonních motivÛ a frag-
mentÛ z ãesk˘ch lidov˘ch her objevují
i pfieklady z lidov˘ch her polsk˘ch, vala‰sk˘
písÀov˘ folklór, songy skupiny Cimbal Clas-
sic, texty Franze Werfela, Milana Rúfuse
nebo Ladislava Fukse. Cílem v‰ak není de-
strukce vánoãního pfiíbûhu – je jím sugestivní
záÏitek, bohatá a poutavá podívaná, která
nahlédne onu historku, kterou zdánlivû
v‰ichni známe (ale známe ji opravdu?), ve
vzru‰ivû neãekaném svûtle. Nedílnou souãástí
pfiedstavení je i hudba Dalibora ·trunce
nahraná souborem Cimbal Classic, která
volnû vychází nejen z moravsk˘ch vánoãních
tradic. Baladiãnost pfiíbûhu podtrhují na
scénû i dvû Ïivé kapely a dûti souboru Pri-
mavera.
ReÏie: Zbynûk Srba
Hrají: Ladislav Koláfi, Mária Lalková, Petr
·tûpán, Michal Isteník, Eva Ventrubová,
Milan Nûmec, Viktor Skála a dal‰í.
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rodinné stříbro

martin havelka
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Jonas Ridderstrale jednou fiekl: „Talent má
mnoho rÛzn˘ch tváfií. Pfiichází v rozmanit˘ch
tvarech a podobách“. V pfiípadû Martina Ha-
velky je tomu pfiesnû tak. Îivotním  krédem
v duchu svého odkazu synÛm: „Mluv pravdu,
buì spravedliv˘ a nekraì a kdyby, tak aÈ tû
pfii tom, proboha nechytnou“. NejenÏe se stal
v˘jimeãn˘m hercem, ale i nadan˘m tvÛrcem.
Jeho sochy, loutky, masky a fotografie jsou
plné energie a tajemna. Pojìme se tedy spo-
leãnû pídit po stopách kulhavého jelena…

Na va‰ich webov˘ch stránkách jsem nara-
zila na orientální hudbu. Pletu se, nebo se
jedná o indiánskou  hudbu?
PíseÀ sama o sobû byla jistû u indiánÛ obfia-
dem. Prostû jako u nás v divadle, zpíváme,
protoÏe je to z pfietlaku a ne proto, Ïe se do-
hodnou kámo‰i na tom, Ïe by se na tom dalo
nûco trhnout, Ïe by zase mohl na zahradû pfii-
b˘t nûjak˘ vzrostl˘ strom, nebo Ïe by se za to
mohlo pofiídit nov˘ auto nebo jin˘ statek,
prostû z pfietlaku a tak to má b˘t.
Chtûl byste b˘t indiánem?
Indiánem jsem uÏ dlouhá léta, jen ten odsun
do rezervací mû jako herce zastihl nepfiipra-
veného, protoÏe jsem pofiád hrál a hrál a za-
pomnûl jsem krást a krást.
Jste nadan˘ v˘tvarník, kde ãerpáte inspi-
raci?
Kradu a kradu uÏ jen tím, Ïe se rozhlédnu
kolem, pak namaluji grafiku na nûjakém mej-
danu, jak si lidé lezou vzájemnû do zadku 
a v‰em se to líbí a poplácávají mû po zádech
a pak, o nûkolik let pozdûji uvidím svoji gra-
fiku v Louvru a autorem nejsem já, ale Ko-

kolja, kter˘ na tom mejdanu byl taky a tak
zase hraju a hraju.
DokáÏete rozpoznat, co je k˘ã? 
Ano, bezpeãnû. Co se t˘ãe nûkter˘ch m˘ch
v˘tvorÛ, tak bezpeãnû, leda Ïe by autor Da-
vida dûlal rád dfievûné plastiky vodníkÛ a
klaunÛ a v neposlední fiadû trpaslíkÛ na za-
hrádku. K˘ã, to je magie a umûní, na kterém
dokázala spousta lidí vydûlat tím, Ïe zaplnili
díru na trhu, já spí‰ jenom hraju a hraju.
Co je pro vás k˘ã?
Peníze, televize a vegetariánství, ale mÛÏe
toho b˘t daleko víc. Odporné z jedné a pfie-
krásné z druhé strany, definice krásna, která
pfietrvává od jednoho tfiesku k druhému. K˘ã
je umûní bez hranic, protoÏe je jednoduché 
a bez závazkÛ-panenské, k˘ã jsme my a jsme
zatím nezniãitelní.
Jste ve volném ãase gauãov˘ typ, nebo spí‰ kutil?
Odpoãinu si nejlépe na gauãi, kter˘ jsem si
vyrobil sám, stejnû jako si odpoãinu v hrobû,
kter˘ si právû dûlám sám.  ProtoÏe není za co
utrácet, a proto radûji ‰etfiím a tak si tak
kutím a kutím a mezi tím hraji a hraji…no,
není to „Ïrádlo“, není to ráj?
Jste trpûliv˘?
BohuÏel, tato vlastnost je mi zcela cizí. Jed-
nám kolikrát jako bych balancoval na ostfií
katany. Jeden jogín mi poradil, abych jednal
tak, jako bych mûl v hlavû neustále otevfienou
ránu do mozku a já jsem ho poslechl a drÏel
se té rady a on se pak nechal kousnout jedo-
vat˘m hadem, aby dokázal, Ïe japonské ume-
bo‰i s tamari omáãkou jsou tím nejlep‰ím
protijedem a umfiel a mnû se hlava zahojila 
a dál balancuji na katanû a bojuji o Ïivot.
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S Lenkou Janíkovou
v inscenaci

V˘kfiiky do tmy,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Je nûco, co vás dokáÏe na jevi‰ti rozãílit?
Jo, kdyÏ se pár kámo‰Û z „vokolí“ domluví,
Ïe jeden bude mít na zahradû…J, ale to uÏ tu
bylo. Vadí mi, kdyÏ partnefii na jevi‰ti vyÏa-
dují slovíãka a vy si zatvrzele trváte na situaci,
protoÏe divák chce b˘t svûdkem nûãeho, co
se právû na tom jevi‰ti za jeho peníze zrodilo.
S k˘m fie‰íte trable v divadle?
…Je mi to blb˘, ale musím to fiíct. Problémy
na umûlecké úrovni jsem fie‰il vût‰inou s pfiá-
teli – rejÏou ZdeÀkem a  hereãkou  Pavlou,
ale v poslední dobû se s nimi vídám velice
málo, tak se nûkdy s problémem obrátím na
své kolegy, ale není to tak ãasto, snad si 
i nûkdy popláãu v rekvizitárnû, ale jenom své
Ïenû Ivû a tajnû, aby to nikdo nevidûl, pro-
toÏe jsme divadlo svûtového formátu a fÀu-
kání se nenosí a navíc je‰tû neumím tak
dobfie anglicky.
KdyÏ se fiekne Martin Havelka, okamÏitû se
mi vybaví role Truffaldina ve hfie Sluha
dvou pánÛ. Jak˘ to je pocit, b˘t chvíli slu-
hou a tak bájeãn˘m?
Na to nelze zapomenout. Rozdíl je v tom, Ïe
to teì bolí o nûco víc, neÏ pfied deseti lety,
kdy jsem si otloukal tûlo na jevi‰ti stejnû, jako
si ho budu otloukat i zítra. âeká nás nûjaká
sto‰edesátá repríza a pfii stopadesáté diváci
stáli a skandovali: „Opakovat, opakovat, opa-
kovat“, a já jsem se rozplakal, protoÏe jsem
vûdûl, Ïe bych to asi nezvládnul.
Máte oblíbeného reÏiséra, tak jak má reÏisér
oblíbeného herce?
NedokáÏu posoudit, jsem ve stavu bez reÏi-

séra, protoÏe kolem se to hemÏí kolegy, se
kter˘mi si mohu povídat a popíjet a nezá-
vaznû na jevi‰ti máchat rukama, ale je to v˘-
slednû moje pfiedstava o postavû a mÛÏe b˘t
mylná, protoÏe mi utkvûlo v pamûti, Ïe nej-
lep‰í herec je reÏírovan˘ Havelka.
Co povaÏujete za umûní?
Na takto definovanou otázku neumím odpo-
vûdût… to je odpovûì mé postavy Johna
Knoxe z pfiipravované inscenace V˘kfiiky do
tmy, která bude mít premiéru uÏ za humny 
a já se to dozvím aÏ v generálkovém t˘dnu,
protoÏe dfiíve se pfied reÏiséra nedostanu 
a tomu fiíkám umûní, umût to tak udûlat.
Máte stfiední odborné vzdûlání. Proã jste
ne‰el na konzervatofi?
Boj o vysoko‰kolské umûlecké vzdûlání u
mne skonãil po velmi tûÏkém boji s umûlec-
k˘mi komisemi na tûchto institucích pfii nû-
kolikanásobném pfiijímacím maratonu, pak
boj s ideami na dálkovém studiu divadelní
vûdy a nakonec rezignace a rozhodnutí, Ïe je-
diné, co pro to mohu udûlat, abych dûlal di-
vadlo,  je dûlat divadlo.
V muzikálu âarodûjky z Eastwicku hrajete
typického sukniãkáfie. Jste takov˘ i ve sku-
teãnosti?
Ano, jsem, ale nikomu to nefiíkejte, protoÏe
moje Ïena uÏ tfiicet let nûco tu‰í a já bych byl
rád, aby se to je‰tû tfiicet let neprovalilo.
Kam radûji? Do nebe nebo do pekla?
KdyÏ do pekla, tak jedinû s múzou, anebo 
s vámi? Che.

Michaela Janãová, foto: jef Kratochvil
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S Jakubem Uliãníkem
v komedii
Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák
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Zatímco vût‰ina hercÛ se netají s tím, Ïe dává
pfiednost dramatick˘m rolím, Jan Heger Ku-
ãera, dal‰í z hereck˘ch jubilantÛ Mûstského
divadla Brno, kter˘  tento rok oslavuje v˘-
znamné Ïivotní v˘roãí, pfiiznává, Ïe mûl 
a má radûji komedie. „Asi se to tak skuteãnû
dá fiíct. MoÏná jsou mnohdy dokonce tyto role
tûÏ‰í, ale souãasnû obvykle sklízejí úspûch 
u obecenstva, a to je pfiíjemné pro kaÏdého
herce,“míní novopeãen˘ sedmdesátník, kter˘
se s odchodem do dÛchodu pfiestûhoval 
z Brna do podhÛfií JeseníkÛ do opravené cha-
lupy.
Své fiíjnové kulaté narozeniny ale moc váÏnû
nebere. „Radûji bych to neslavil vÛbec. Nako-
nec jsme se ale s rodinou dohodli na oslavû
doma na chalupû. A s ochotníky z Brnûnce, 

s nimiÏ spolupracuji uÏ desítky
let, jsme si pfiipili jiÏ na zaãátku
sezony. Nakonec, jsou to asi po-
slední kulatiny, za chvíli obleãu
to dfievûné pyÏamo, tak aÈ,“ shr-
nuje s úsmûvem. Na sedm kfiíÏkÛ
v‰ak jeho hlas zní stále ener-
gicky a mladistvû a i kdyÏ tvrdí,
Ïe si Ïádné velké plány do bu-
doucna nedûlá, není to tak úplnû
pravda. V souãasnosti pfiipra-
vuje televizní film s reÏisérem
Vladimírem Michálkem, dál zÛs-
tává v kontaktu s ochotníky a
nezanevfiel ani na svoji domov-
skou scénu. „UÏ patnáct let se
drÏí na repertoáru Brouk v hla-
vû, kde hraji jednu z rolí. A po-
kud vím, pofiád se je‰tû nasazuje
i West Side Story,“ vypoãítává 
inscenace, které ho vracejí do
hry. 
Jevi‰tû divadla v Lidické ulici
bylo jeho matefiskou scénou 
po ãtyfiicet sezon. Do dne‰ního
Mûstského divadla Brno nastou-
pil hned po absolvování JAMU
v roce 1964 a zÛstal mu vûrn˘ 
i pfies atraktivní nabídky odji-
nud. A to ho lákala i praÏská di-
vadla, která obvykle b˘vají
vytouÏenou metou v‰ech hercÛ 
z regionu. „Zájem mûli napfií-
klad v divadle J. Wolkra a do-
konce jsem zvaÏoval i odchod do
Divadla za branou k Otomaru
Krejãovi. Ale v té dobû uÏ jsem

mûl v Brnû rodinu a nechtûlo se mi odcházet,“
vzpomíná.
Z nepfieberného mnoÏství rolí rád vzpomíná
tfieba na Kláska v Lucernû nebo na Fortunata
ze star‰í inscenace Poprasku na lagunû. „Do-
cela jsem mûl rád také ty klicperovsko-tylov-
ské blby, které jsem jednu dobu hodnû
dostával, i pfies tu ‰roubovanou ãe‰tinu. Ale
uvést jen jednu roli jako nejoblíbenûj‰í, to
bych asi nemohl,“ fiíká. 
A pfiání k narozeninám? „Jedinû zdraví.
Lumír PeÀáz mne varoval, Ïe do padesátky je
to dobr˘, do ‰edesátky se to je‰tû dá vydrÏet 
a pak se to pofiád zhor‰uje. Tam vás píchá,
tam vás bolí, stojí to za prd,“ smûje se, ale vzá-
pûtí dodává: „Tû‰ím se na kaÏd˘ nov˘ den.“ 

Jifiina Veselá, foto: jef Kratochvil

hommage 

janu kuČerovi
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MOJÎÍ· S PRVKY LIDOVÉHO 
DIVADLA D¯CHÁ ENERGIÍ 
ReÏisérka Hana Bure‰ová zahájila novou se-
zonu Mûstského divadla Brno poutav˘m
zpracováním biblického pfiíbûhu o proroku
MojÏí‰ovi.
Návratem k samé podstatû lidského bytí 
a pfiipomínkou zákonÛ BoÏího desatera zahá-
jilo novou sezonu Mûstské divadlo Brno.
Uvedením biblické hry MojÏí‰ pfieneslo na je-
vi‰tû jeden z nejpÛsobivûj‰ích starozákonních
pfiíbûhÛ, kter˘ nabízí paralely i k souãasné
spoleãnosti. Hostující reÏisérka Hana Bure-
‰ová téma zpracovala se v‰í obfiadností a na-
léhavostí, zároveÀ v‰ak hravû a s humorn˘m
nadhledem.
Zásadní podíl na tom má fakt, Ïe Bure‰ová
nevycházela z ãistû historické verze pfiíbûhu,
ale „vzkfiísila“ jeden z nejzdafiilej‰ích textÛ
tzv. ãeského lidového divadla. Hru MojÏí‰ na-
psal prost˘ ‰vec z Podkrkono‰í Franti‰ek
Vodseìálek v roce 1811. PÛvodní rukopis hry
se zachoval jen ve zlomcích, ale v osmdesá-
t˘ch letech minulého století byl jeden její opis
znovuobjeven Vojtûchem Ronem. Prvního
jevi‰tního ztvárnûní se MojÏí‰ doãkal ve Stfie-

doãeském divadle Kladno v roce 1989 právû
v reÏii Hany Bure‰ové, která hru upravila
spolu s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem.
Brnûnská verze je tak pro reÏisérku uÏ dru-
h˘m nastudováním stejného textu.
I tentokrát zachovává Bure‰ová lidov˘ ráz
vyprávûní, které si kromû MojÏí‰ova Ïivota
v‰ímá také vyvedení IzraelcÛ z egyptského
otroctví nebo ãtyfiicetiletého hledání zemû za-
slíbené. Epick˘ ver‰ovan˘ text klade na divá-
kovu pozornost velké nároky hlavnû v úvodu,
kdy se teprve zorientovává v dûji a mnoÏství
postav. 
Na druhou stranu pfiiná‰í kolektivní úãast
v‰ech hercÛ neb˘valou energii, která z jevi‰tû
aÏ hmatatelnû sálá. V‰ichni zÛstávají pofiád
na scénû a pokud nejsou zrovna pfiím˘mi
aktéry dûje, sledují jej z dokola rozmístûn˘ch
Ïidlí. K dosaÏení vysokého úãinku naléha-
vosti v˘bornû slouÏí sborové voice-bandové
promluvy nebo písnû Petra Skoumala dopro-
vázené Ïiv˘m ‰estiãlenn˘m orchestrem. Herci
se vyjadfiují minimalisticky, úsporn˘mi gesty,
prosté jsou i rekvizity z vesmûs pfiírodních
materiálÛ. Scénu tvofií jen jednoduchá dfie-
vûná konstrukce se dvûma schodi‰ti, k pfie-
mûnám dochází jejím pouh˘m otáãením.
Igor Ondfiíãek obdafiil titulní postavu charis-
matem i odu‰evnûlostí. MojÏí‰ v jeho podání

naPsali o nás
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je prost˘m venkovanem, kter˘ je náhle povû-
fien úkolem, aniÏ by o nûco takového usiloval.
Proto pochybuje, bojí se, nevûfií sám sobû.
Svojí dÛleÏitostí by se v‰ak za hlavní postavu
dal stejnû dobfie oznaãit i Blázen. Tato témûfi
nûmá role neplní úlohu ztfie‰tûného ka-
‰párka, ale po celou dobu nabízí divákÛm jiné
úhly pohledu na vûc, relativizuje váÏn˘ dûj 
a se selsk˘m rozumem ho komentuje. Michal
Isteník si obzvlá‰È vychutnává momenty, kdy

mÛÏe b˘t „se v‰emi a zároveÀ proti v‰em“ (je
tfieba skvûl˘m poku‰itelem, kter˘ otrokÛm
je‰tû víc ztûÏuje jejich práci).
Hana Bure‰ová se uÏ potfietí v fiadû za sebou
postarala o úspû‰n˘ start Mûstského divadla
Brno do nové sezony. Po Tfiech mu‰ket˘rech
a ·kole základ Ïivota tentokrát obohatila re-
pertoár o sugestivní zpracování starozákon-
ního pfiíbûhu, které vychází z tradic lidového
divadla, ale skvûle rezonuje i s dne‰kem.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 19.9.2011 
MOJÎÍ· PODLE KREJâÍHO, 
ZEDNÍKA A HOSPODÁ¤E 
Do Brna, mûsta legendární Komedie o umu-
ãení Jana Kopeckého v reÏii EvÏena Sokolov-
ského (Státní divadlo 1965), vrátila po dlouhé

a dosud nedocenûné éfie Evy Tálské (Husa na
provázku) odkaz lidové poezie a divadla
Hana Bure‰ová. Mimofiádnû pfiízniv˘ ohlas
dobyl hned na premiéfie její MojÏí‰ podle
Franti‰ka Vodseìálka.
Rodák ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou
sepsal na úsvitu obrození (1811 aÏ 1827) pro
místní selské divadlo ‰est biblick˘ch her, 
z nichÏ MojÏí‰ byl prvotinou, zároveÀ ale
dílem nejlep‰ím. V pozdûj‰ím opise ze 60. let

19. století byl také jedin˘m v úplnosti docho-
van˘m, objeven˘m pak znovu roku 1985 
a editovan˘m Vojtûchem Ronem.
Bure‰ová zkrátila hru jen na vylíãení proro-
kova osudu do jeho smrti, zatímco pÛvodní
verze konãí aÏ vítûzstvím IzraelitÛ nad Amo-
rejsk˘mi a dobytím Jericha. Tlumoãí po-
mûrnû vûrnû starozákonní pfiíbûh z druhé aÏ
páté knihy MojÏí‰ovy a z knihy Jozue. Ze tfií
tisíc ver‰Û zbylo jich po reÏisérãinû a drama-
turgovû úpravû asi sedmnáct stovek.
Herci tlumoãí pÛvab, naivitu, místy kostr-
batost ver‰e, ale i vroucnost víry pfiesnû,
ukáznûnû, s potlaãením vlastní individuality 
a temperamentu. Od Opovûdníka (Ladislav
Koláfi) a Blázna (Michal Isteník) aÏ po hlavní
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postavy, které hrají Igor Ondfiíãek, Jifií Mach,
Ivana VaÀková, Hana Kováfiíková a dal‰í.
Vodseìálek byl krejãíkem, ‰evcem, zední-
kem, hospodáfiem. Zku‰ená reÏisérka vloÏila
jeho lidov˘m figurám v rÛzn˘ch prostfiedích
styl a obraznost egyptské reliéfní profilové
malby, renesanãních biblick˘ch olejÛ a také
kompozice obfiadních pa‰ijov˘ch nebo ad-
ventních shromáÏdûní. To v‰e v dokonalé
kost˘mové souhfie Samihy Malehové, se zá-
zraãnû promûnlivou scénou Karla Glogra, 
s pohybov˘m domy‰lením Hany Halberstad-
tové a s hudbou Petra Skoumala, evokující
písnû a chorály me‰ní, procesní, kolední.
Celek evokuje v hledi‰ti atmosféru místy aÏ
slavnostní, chrámovû velebnou. Práv Susovy
estetické ‰koly hledat spoleãenskou podnût-
nost v díle z kterékoli epochy nemohu se
ubránit obavû z nov˘ch deseti ran egyptsk˘ch
za krutosti a smilstvo mocn˘ch a z dal‰ího
ãtyfiicetiletého, pro boha, putování pou‰tí.
Hrozí nám víc neÏ nové zjevení, které by vrá-
tilo na zem BoÏí pfiikázání – „dvû tabule jiné
za ty první rozraÏené“!

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 13.9.2011 

KRÁSKA A ZVÍ¤E 
V ZÁ¤IOVÉM BRNù 
– POHÁDKA RADOST POHLEDùT 
V nûmecky mluvících zemích a posléze i jinde
v Evropû se zabydlel na divadelních scénách
pfiíbûh Kráska a zvífie z roku 1994, skladatele
Martina Doeopkeho a textafiÛ Elke Schlimba-
chové a Granta Stevense na libreto Christiana
Bienieka. K evropskému úspûchu inscenace
jistû pfiispûlo i Mûstské divadlo v Brnû, které
od roku 2010 v reÏii Stanislava Mo‰i hrálo tuto
inscenaci v Nûmecku, Lucembursku, ·v˘car-
sku, Itálii i v Rakousku. 24. záfií 2011 byla na
Hudební scénû MdB ãeská premiéra, pod kte-
rou se podepsal pfiekladatel Michael Prostû-
jovsk˘. Hudbu nastudoval a dirigoval Karel
Cón a na scénû Jaroslava Milfajta v kost˘mech
A. Kuãerové hráli, tanãili a zpívali ãlenové
souboru podle reÏijní koncepce Stanislava
Mo‰i. Divadelní reÏie se ujal Stanislav Slovák. 
Premiérové jevi‰tû bylo naplnûno také dût-
sk˘mi diváky v‰ech vûkov˘ch kategorií (snad
uÏ od dvou let). Nejmen‰í dûti ale urãitû v‰em
nuancím neporozumûly. Zfiejmû zámûrnû se
hrálo jiÏ od 18 hodin. UÏ v úvodní sugestivní
scénû a pozdûji v situaci, kdy nûkolik stra‰i-
deln˘ch zábleskÛ a zvukÛ evokovalo vstup
hrozného zvífiete na scénu, jsem si fiekl:

„Ajéje, to bude ufivan˘ch dûtí…“ Napodiv,
neozval se ani hlásek. Já se bál moÏná víc, neÏ
ta „mrÀata“. Dne‰ní dûti vychované ranními
nedûlními pohádkami, kde není problém vra-
zit obrovsk˘ hfiebík do tûla protivníka, dûti
„odkojené“ poãítaãov˘mi hrami, ve kter˘ch
se ufiezávají hlavy motorovou pilou, jsou k ta-
kovému divadelnímu „stra‰ení“ imunní.
Nutno pfiiznat, Ïe ono stra‰ení z jevi‰tû bylo
velmi decentní a celá inscenace byla pojata
více jako jednoduchá prÛzraãná pohádka 
s dobr˘m koncem, neÏ jako horror „ala“
Juraj Herz. 
Na jednoduché a funkãní scénû, kde se pa-
nely paravánÛ mûnily pfied zraky divákÛ 
a spolu s projekcí vûrohodnû vytváfiely alsas-
kou náves, zelenou krajinu lesa a ponur˘
palác zakletého prince, se pohybovali prota-
gonisté v nádhern˘ch a funkãních kost˘-
mech. Toto vizuálno vhodnû korespondovalo

s hudebním Ïánrem klasického muzikálu 
‰edesát˘ch let (je aÏ neuvûfiitelné, Ïe byl 
zkom ponován docela nedávno) a v‰echno 
do hromady, spolu s jasnû definovan˘m herec-
tvím, vytvofiilo vskutku pohádkovou atmo-
sféru. Jednoduchou, upfiímnou, srozumitelnou.
Hezky pohybovû volené metafory postav
Kfiesla (Peter Neméth) a Violoncella (Aneta
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Majerová), které byly jedin˘mi spoleãníky 
v princovû samotû, nebo Matylda, tfietí z po-
stav v temném paláci, které jsem nerozumûl
ani já – tedy proã tam je a jaké má poslání.
Na‰tûstí tu dámu ãi sleãnu ztvárnila na premi-
éfie Hana Holi‰ová s elegancí a citem pro 
pohádkovo. Ale pojìme se na protagonisty
podívat postupnû. 
Zvífie Du‰ana Vitázka bylo vûrohodné,
upfiímnû trpící… Problémem je, Ïe tato role
neumoÏÀuje ukázat v˘raz tváfie. Jenom po -
hyb, gesta, sotva sly‰itelné d˘chání, mohou
pfienést vnitfiní v˘voj zvífiete pfies forbínu.
Ani velik˘ Jean Marais nedokázal v tom
filmu z roku 1947 vydat ze svého herectví víc.
A tomu je‰tû pomáhala kamera. Vitázek byl
v té roli skuteãnû v˘born˘, vûrohodn˘, na-
‰tûstí stra‰ení více ilustroval, neÏ opravdu
stra‰il. Jeho partnerkou byla kfiehká kráska
Bella v podání Ivany Skálové. KdyÏ má b˘t 
v pohádce dívka hodná, tak je prostû hodná.
âisÈounk˘ hlas, mírná gesta, chápající pohled
i úsmûv. Taková také byla a taková se vryje
do pamûti vnímavého dûtského diváka. My
dospûláci bychom asi více ocenili, kdyby dr-
zému nápadníku Gustavovi dala nûkdy po-
fiádn˘ pohlavek, ale to by jaksi do této
pohádky nepatfiilo. A jsme u Gustava, sebe-
stfiedného blba, kter˘ má místo rozumu svaly.
To pochopí i malé dítû. Hrál ho Ale‰ Slanina

vyslovenû s chutí. Smáli se mu dûti i dospûlí.
Byl prostû ve své blbosti kouzeln˘. Trochu
pfiekáÏela chyba libreta, Ïe takov˘ pitomec
byl schopen na návsi svolat lidi z mûsteãka,
aby ‰li zabít zvífie. Ze svalnatého hlupáka se
najednou stalo cosi jako Che Guevara. No ale
v pohádce je v‰echno moÏné a lidová vzpoura
k leviãáck˘m nádechÛm pohádek vÏdy pat-
fiila. Mnohem bliÏ‰í byl autorovi tûchto fiádkÛ
konec pfiíbûhu podle Jean-Marie Le Prince
de Beaumont z roku 1740, kde docela roman-
ticky ve snu vidûla Bella umírající zvífie a bû-
Ïela ho políbit, protoÏe poznala, Ïe její
náklonnost se promûnila v lásku. Îádn˘ „re-
voluãní“ mumraj, Ïádné stfiílení… No ale to
by byl zfiejmû pfiíli‰n˘ zásah do autorsk˘ch
práv a v Brnû pfiece inscenovali konkrétní 
a moc hezk˘ pohádkov˘ muzikál…
KdyÏ se vrátíme k postavám inscenace, je
nutno se zmínit o starostlivém tatínkovi, kte-
rého pfiesnû podle pohádkov˘ch pravidel za-
hrál a moc hezky zazpíval Zdenûk Junák.
Doslova perlou inscenace byly dvû Belliny
sestry Gréta (Marie Lalková) a Ilsa (Lenka
Janíková), které také díky nápadité reÏii vy-
volávaly svou hamiÏností salvy smíchu v hle-
di‰ti. A teì nevím, má-li b˘t pochvala urãena
Stanislavu Mo‰ovi, jehoÏ reÏijní koncepce se
hrála, nebo Stanovi Slovákovi, kter˘ se ujal
reÏie. Smysl pro gradaci gegÛ byl totiÏ pfií-
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kladn˘ a obû sestry nabídnutou pfiíleÏitost be-
zezbytku vyuÏily. Je‰tû stojí za to se zmínit 
o pfiíteli svalnatého Gustava, kter˘ mu hezky
sekundoval jako nápovûda krasofieãí (Jakub
Przebinda) a zvlá‰tní chválu si urãitû zaslouÏí
kfiehká víla Markéty Sedláãkové, která se po-
hybovala a zpívala skuteãnû pohádkovû. A ti
ostatní? Jako vÏdy. Jsou to profesionálové.
Zpívají, tanãí a hrají, radost pohledût. 
Na závûr uÏ jenom konstatování. Kdo by
ãekal v pfiíbûhu Krásky a zvífiete v Brnû hor-
ror, stra‰ení, tak se ho nedoãká. Kdo by ãekal
hlub‰í existenciální úvahy o lásce a obûti, 
o hodnotách Ïivota bez lásky, tak uspokojen
nebude. Ale pokud je divák pfiipraven na
úplnû ãistou a prÛzraãnou pohádku, kde zlo
se promûní v dobro a opravdu v‰echno dobfie
skonãí, kde si uÏije hezké hudby a oãi se po-
pasou na scénû i na kost˘mech, tak bude ur-
ãitû spokojen. A Mûstské divadlo v Brnû

bude spokojeno taky, protoÏe kvalitních po-
hádek není nikdy dost a diváci je milují. 

Peter Stoliãn˘, 
www.musical-opereta.cz, 27.9.2011

MOJÎÍ· NA SCÉNù 
MùSTSKÉHO DIVADLA V BRNù 
Tradice lidového, nebo chcete-li sousedského
divadla se v ãesk˘ch zemích pûstovala ze-
jména v oblastech odfiíznut˘ch od civilizace.
Pfiedev‰ím Podkrkono‰í mûlo to ‰tûstí, Ïe zde
Ïil Franti‰ek Vodseìálek, ‰vec, kter˘ se stal

gramotn˘m aÏ ve ãtyfiiceti letech. KdyÏ
potom poprvé nav‰tívil v Praze divadlo, zaãal
psát hry na biblická témata a hrát je se sv˘mi
negramotn˘mi sousedy.  Ne‰lo tedy o intelek-
tuální, obrozeneckou záleÏitost, ale skuteãnû
o tvÛrãí dílnu lidí, ktefií v lidov˘ch hrách na-
cházeli odpovûdi na své kaÏdodenní trápení. 
ReÏisérka Hana Bure‰ová uvedla 10. záfií hru
na jevi‰tû Mûstského divadla a nastudovala ji
s herci jako skuteãné lidové divadlo. Scéna
Karla Glogra je jednoduchá, centrální dfie-
vûná konstrukce je otáãivá a umoÏÀuje pfied
zraky divákÛ okamÏitou promûnu místa. Kos-
t˘my Samihy Maleh jsou v pfiípadû MojÏí‰e 
a midjánsk˘ch prosté, bílé, Îidé pfiicházejí na
scénu v ãern˘ch ‰atech s klobouky a s kuffiíky,
tak, jak je známe z minulého století. Nicménû
Ïidovská otázka se v prvním plánu nekoná,
jde pouze o lidi zdeptané robotou a niãené
osudem. 

Barevnost pfiiná‰í na scénu jen faraon a jeho
dcera, komické situace jsou ponûkud skryty
v obraze uctívání Baala. Pfiíbûh sám je podá-
ván pfiehlednû, má spád a je nejprve veden
jednoduch˘m, aÏ primitivním podáním. Po-
malu, jak se interpreti dostávají do pfiíbûhu,
nab˘vá na závaÏnosti, aÏ strhne diváka dra-
matiãností. Dravost jde ze scény uctívání te-
lete a trestání provinilcÛ, pfiedávání desatera
je niterné a silné. Od této chvíle se ztrácí na-
ivita a tvofií se zodpovûdné lidské spoleãen-
ství. Kouzlo inscenace je v Ïiv˘ch obrazech,
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S Ladislavem Lakom˘m
v komedii 
Dobfie rozehraná partie,
reÏie: Stanislav Slovák

V roli Mackieho Messera. 
Opera za pár gro‰Û,
DbM 1961

V pátek 30. září 2011
zemřel velký herec
Jaroslav Dufek
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Nûkdy se to stává. Ne kaÏdému, ne vÏdy. Jsou v‰ak v˘jimky. Pan Jaroslav Dufek tou v˘jimkou
byl. Vzpomínáte? Kdykoliv a v jakékoliv postavû – aÈ velké, ãi malé – vstoupil na jevi‰tû, 
zastavil se ãas. Jeho osobnost, jeho vyzafiování zastínilo v‰e ostatní. Chtûlo by se fiíct dar, mohlo
by se fiíct ‰tûstí, kdyby pro ty, ktefií ho dobfie znali, nebylo zfiejmé:

kolik se za tímto zázrakem skr˘vá poctivé práce v pfiípravû…!
kolik vnitfiního zaujetí tématem a hledáním optimální podoby jeho v˘kladu…!
kolik kaÏdodenního ztotoÏÀování se s textem studovaného díla…!
kolik prosté pokory pfii nutné adaptaci do Ïivota role, stvofiené jin˘m autorem…!
kolik nádherné a jedinû správné zpupné odvahy zmocnit se zcela po svém podstaty 

mu svûfiené role…!
kolik energie, humoru a fantazie pfii samotném zkou‰ení…!
a jak absolutní nasazení v onom okamÏiku, kdy vstupoval pfied své obecenstvo…!
kolik hluboké lásky k fenoménu divadla, jako k nejvy‰‰ímu principu 

na‰í komediantské existence…!

a za tím v‰ím – tolik ‰iroké srdce!

Srdce, které nad‰enû milovalo umûní i nadání bliÏních…
srdce, které jen tûÏce sná‰elo, kdyÏ se muselo utkávat s nespravedlností, ãi diletantismem…
srdce, které po cel˘ Ïivot pran˘fiovalo v‰echno nesprávné, co je tr˘znilo…

Svou profesionální kariéru zahájil po absolvování Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní pan
Jaroslav Dufek právû v Mûstském divadle Brno, které se tenkrát jmenovalo Divadlo bratfií
Mr‰tíkÛ a v tomtéÏ divadle nastudoval v prosinci minulého roku svou, bohuÏel, poslední velkou
roli po boku tolik milovan˘ch kolegÛ, kter˘mi byli pan Ladislav Lakom˘ a paní Zdena Her-
fortová.

Bylo pro nás v‰echny zjevením sledovat ho pfii zkou‰kách, veden˘ch mlad˘m, talentovan˘m
reÏisérem Stanislavem Slovákem, bylo nádherné uÏívat si s ním chvíle krátk˘ch okamÏikÛ volna
a nakonec se nechávat uchvacovat jeho bodr˘m aÏ gargantuovsk˘m, hluboce lidsk˘m a profe-
sionálnû brilantním mistrovstvím v roli Freda Kowinského.
Tato jeho poslední velká inscenace nebyla pouhou epizodou. Stala se nádhern˘m zavr‰ením, 
a nejenom jeho, úspû‰né, dlouhé a krásné herecké kariéry.
Nikdy nám nic nepfiedstíral. Prostû byl a nás, jeho diváky i kolegy to fascinovalo.
Stal se pfiirozenou a základní souãástí brnûnského a ãeského divadelnictví.
Byl jedineãn˘m umûlcem, kter˘ umûl zastavit ãas.

Mistfie, bude‰ nám scházet pro své nádherné lidské i absolutní profesionální kvality!

âest Tvé, pro nás nehynoucí památce.

Stanislav Mo‰a, 
rozlouãení s Jaroslavem Dufkem, 

foyer Mahenova divadla, 7. fiíjna 2011

Dokoran listopad_2011_Sestava 1  27.10.11  12:14  Stránka 35



kdy stronzo konzervuje vypjaté emoce a na
chvíli je uchovává. 
MojÏí‰e hraje Igor Ondfiíãek, kter˘ z neohra-
baného prchlivého halamy, pfies bezradného
muÏe vytváfií postavu vûdoucího héroa. V an-
tickém duchu nezmûnitelné vÛle osudu, re-
prezentovaného boÏím pfiáním, vede svÛj lid
i proti svému skuteãnému chtûní. Bratr Áron
v podání Jifiího Macha je mu vyrovnan˘m
protihráãem a silnou oporou. Ladislav Koláfi
jako Opovûdník v duchu antického chóru
provází diváky hrou a vysvûtluje, oã vlastnû
pÛjde. Poslední dÛleÏitou postavou je Blázen,
kter˘ má v‰e zlehãovat, ãi zamotat. 
Michal Isteník je od poãátku Blázen, kter˘ ví,
Ïe nejde o legraci, ale o váÏnou vûc.
Ostatní obsazení tvofií kompaktní hereck˘
soubor, kter˘ se vzájemnû prolíná a doplÀuje,
zachovává jednotu a styl a pfiedává divákovi
svÛj vzdor, pochyby i v˘slednou víru. Pfied-
stavení je prolínáno zpûvy v pfiirozeném, 
neakustickém provedení a hudbou Petra
Skoumala, kterou hraje ‰estice hudebníkÛ
pod vedením Franti‰ka ·kolafie. 
MojÏí‰ je inteligentnû pfiedávan˘ pfiíbûh ze
Starého zákona a je tak edukativním dílem
pro mladé i star‰í obecenstvo, které se staro-

zákonními pfiíbûhy moÏná ani nepfii‰lo do
styku. Je to pfiíbûh o sebeuvûdomûní lidské
skupiny, jiÏ síla víry dokázala pfienést pfies
v‰echna protivenství aÏ do dne‰ních dnÛ. 

Karla Hofmannová, 
www.zivotnistyl.cz, 16.9.2011

PRVNÍ PREMIÉROU V NOVÉ SEZONù
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO 
JE VÍCE NEÎ ZDA¤IL¯ MOJÎÍ· 
MojÏí‰ – muÏ, kter˘ si svÛj údûl nevybral,
n˘brÏ mu byl urãen. Pfiíbûh MojÏí‰e je sám 
o sobû poutav˘ a stále pfiitaÏliv˘. A je-li
dobfie zdramatizován, na diváka ãeká
úchvatná podívaná… 
Na poãátku 19. století témûfi padesátilet˘ 
‰vec Franti‰ek Vodseìálek nav‰tívil poprvé 
ve svém Ïivotû divadlo. Pfiedstavení na nûj 
natolik zapÛsobilo, Ïe se rozhodl psát a reÏí-
rovat vlastní divadelní hry. Inspiraci nacházel
pfiede v‰ím v biblick˘ch pfiíbûzích. Jeho herci
byli sousedi a jejich jevi‰tûm byla louka pod
‰ir˘m nebem.
Letos je to pfiesnû 200 let od vzniku jeho
první hry MojÏí‰. Souãasní divadelní diváci se
s ní poprvé mohli setkat pfied 21 lety. Na
konci 80. let ji totiÏ objevil a pfiepsal Vojtûch
Ron a pro kladenské divadlo ji upravila Hana
Bure‰ová. Nyní se tato hra znovu vrací, opût
pod reÏijní taktovkou Hany Bure‰ové. Ten-
tokrát se ale za MojÏí‰em musíte vydat do
Mûstského divadla v Brnû.
Pfiíbûh MojÏí‰e, kter˘ snad ani není tfieba
pfiedstavovat, je zobrazen jako celek, od na-
rození pfies v˘chovu zaji‰tûnou „princkou“
egyptskou, past˘fisk˘ Ïivot v pou‰ti, vyvede -
ní Ïidovského národa z Egypta a následné 
putování pou‰tí aÏ po MojÏí‰ovu smrt. Jedno-
tlivé fáze pfiíbûhu uvádí ve ver‰ích Opo -
vûdník.
Témûfi v‰ichni herci bûhem hry znázorní
hned nûkolik postav. Chvíli tak posloucháte
fieã Opovûdníka a za chvíli je z nûj robotník
trpící pod tvrdou rukou faraona. Zmûny rolí
probíhají skoro vÏdy pfied zraky divákÛ, staãí
jen obléci plá‰È, svléknout halenu… Pouze
dvû postavy zÛstávají po celou dobu pfiedsta-
vení nemûnné – tou první je MojÏí‰ v podání
Igora Ondfiíãka, druhou je Blázen, ‰a‰ek.
Postavu Blázna velmi podafienû ztvárÀuje
Michal Isteník. Prochází cel˘m pfiíbûhem,
sem tam na‰eptává nûjakou ãertovinu a obãas
komunikuje i s diváky a tím je vtahuje 
do dûje. Sv˘mi vtipn˘mi zásahy odlehãuje 
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dramatiãnost pfiíbûhu a divák tak získává moÏnost oddechu a zasmání se.
Zdafiile fie‰ena je i samotná scéna. Zastfie‰ené orchestfii‰tû umoÏÀuje bliÏ‰í
kontakt divákÛ s herci, a tím i vût‰í záÏitek ze hry. Jevi‰ti dominuje dfievûná
konstrukce umístûná na toãnû, která je chvíli vyuÏívána jako faraonÛv trÛn,
posléze jako MojÏí‰Ûv domov v pou‰ti, sídlo egyptského boha… Pfiestavby,
které se odehrávají pfiímo pfied diváky, nejsou vÛbec ru‰ivé, spí‰e napomá-
hají plynulému bûhu pfiíbûhu.
Herci promlouvají ve ver‰ích ãe‰tinou evokující dobu vzniku hry. Jejich fieã
je prokládána hudebními recitativy a doprovázena jak hudbou reproduko-
vanou, tak i Ïivou, kterou zaji‰Èuje ‰estiãlenn˘ orchestr. Jednoduchá, libo-
zvuãná a uchu lahodící hudba z pera Petra Skoumala je nedílnou, velmi
pfiíjemnou souãástí pfiedstavení.
Celkovû je MojÏí‰ zdafiilé pfiedstavení s vyrovnan˘mi hereck˘mi v˘kony.
Igor Ondfiíãek a Michal Isteník se sv˘ch rolí zhostili nadmíru dobfie. Prostá,
ale o to pÛsobivûj‰í scéna, jednoduchá, líbivá hudební sloÏka, lidovû pojat˘
biblick˘ pfiíbûh, s lehkostí plynoucí nároãné pfiedstavení, to v‰e dûlá z Moj-
Ïí‰e hru, která stojí za zhlédnutí.

www.vasedeti.cz, 24.9.2011 

V BRNù UVEDLI PREMIÉROVù 
MOJÎÍ·E Z LIDOVÉHO DIVADLA 
Mûstské divadlo Brno uvedlo v sobotní premiéfie hru o MojÏí‰ovi, jeden 
z nejkrásnûj‰ích textÛ ãeského lidového divadla z Podkrkono‰í. 
Na scénû Karla Glogra, napodobující lidové divadlo, a v kost˘mech Samihy
Malehy exceluje v titulní roli Igor Ondfiíãek, cel˘m dûjem provází postava
komického Blázna skvûle ztvárnûná Michalem Isteníkem. V˘razní jsou rov-
nûÏ Ladislav Koláfi jako Opovûdník a Jifií Mach v roli Árona. Z Ïensk˘ch
postav pfiipomeÀme Ivanu VaÀkovou, Irenu Konvalinovou a Hanu Ková-
fiíkovou. Premiérové i prvo reprízové obecenstvo odmûnilo inscenaci vel-
k˘m potleskem.

Právo, 13.9.2011 

ZDENEK MERTA – TAJNÁ TVÁ¤ HVùZDY 
Dvû premiéry v Petrohradû bûhem pÛl roku – to mûl snad naposledy Anto-
nín Dvofiák!
Vûdûli jste, Ïe u nás máme v˘razného a v zahraniãí oceÀovaného autora
váÏné hudby? A ruku na srdce – zajímalo by vás to, pokud by vás nepfiilákal
dryáãnick˘ titulek tohoto rozhovoru? âerstv˘ ‰edesátník Zdenek Merta ale
zaãínal u elegantního popíku éry „totáãe“.
„Za normalizace jsem se nauãil Ïít v symbióze se showbyznysem, jehoÏ jsem
byl víceménû souãástí. Byl to takov˘ pûkn˘ klidn˘ skanzen,“ fiíká autor fiady
dodnes znám˘ch titulÛ jako Hastrmane tatrmane nebo S písní lesÛ vod a
strání. 
V pûtatfiiceti jste se ale vrhl na studium váÏné hudby. Proã?
Kapela Kardinálové a práce s Petrou âernockou fungovala dobfie, byla
sranda a pohoda, ale zaãalo pro mû mít nûjaké háãky, chtûl jsem Ïít jinak,
vûdûl jsem, Ïe nûco je ‰patnû. Mûl jsem taky komplexy z nedovzdûlanosti 
a potfieboval jsem nûjak˘ impulz, zmûnu. Tak jsem se pfiihlásil na Hudební
akademii múzick˘ch umûní – obor skladba, kdyÏ uÏ jsem se tou hudbou za-
b˘val a Ïivil. 
Pfiekonal jste tam rozdíl mezi váÏnou a „neváÏnou“ hudbou?
Tím se zab˘vám dlouho a pfii studiu HAMU to eskalovalo. VÏdycky tady
byla jakási demarkaãní ãára s ostnat˘m drátem, která obû hudby oddûlo-
vala, coÏ ve mnû vzbuzovalo chuÈ tu hranici pfiekonávat, poru‰ovat, prob-
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lém fie‰it. Objevil jsem pfiitom znovu Leonarda Bernsteina, kter˘ psal sym-
fonie i mu zikály a písniãky, a pfiem˘‰lel o tomtéÏ nûkdy pfied padesáti lety.
Zámûrné spojování obou tûch bfiehÛ v jedné skladbû je dost sloÏité, docela
problematické a vlastnû uÏ i zbyteãné. Svût dnes vypadá jinak neÏ ve zlat˘ch
‰edesát˘ch letech. Hudba je mnohem víc obchodním artiklem a postmo-
derna bezohlednû a nevratnû nabourala hranice ÏánrÛ, coÏ pfiineslo pozitiva
i negativa. Nejsem z toho úplnû nad‰en, protoÏe na základû zru‰en˘ch hra-
nic a historick˘ch pravidel se v˘robou hudby zaãala zab˘vat spousta neta-
lentovan˘ch diletantÛ. 
Na druhou stranu to ale otevfielo úplnû nov˘ prostor. MÛÏete vytváfiet
vlastní hudební jazyk ze sloÏek váÏn˘ch i neváÏn˘ch a v‰elijak˘ch dal‰ích,
napfiíklad etnické vlivy jsou velmi silné. Ale rozdíl pofiád zÛstává, fiekl bych,
Ïe je v duchu i kvalitû hudby. Spousta mainstreamové popmusic pouÏívá
napfiíklad zvuk symfonického orchestru, ale to neznamená, Ïe jde o váÏnou
hudbu. 
Va‰í vefiejnou tváfií se staly mimofiádnû úspû‰né muzikály: zvlá‰tû ze spo-
lupráce se Stanislavem Mo‰ou vzniklo na prknech brnûnského Mûstského
divadla nûkolik pfiímo legendárních pfiedstavení. Ale co ta druhá tváfi –
odvrácená, ne-li „tajná“? 
Ostatní moje hudební aktivity – skladby pro klavír, smyãcové kvartety 
a podobnû nebyly a nejsou moc vidût. Nikdo o nû nestál, psal jsem si je ví-
ceménû sám pro sebe. Pak ale pfii‰el rok 1996, kdy jsme s Jurajem Jakubis-
kem pfiipravovali pro Laternu magiku balet Casanova a já pro nûj sloÏil
hudbu, na kterou jsem se vlastnû pfiipravoval uÏ deset let. Mûlo to ohlas 
a já si uvûdomil, Ïe jde o vûc mnohem osobnûj‰í, více vycházející ze mû neÏ
cokoli jiného do té doby.  
Jako úspû‰n˘ autor, kterému dodnes nevy‰lo Ïádné CD s váÏnou hudbou,
jste si poté splnil je‰tû jeden sen… 
Chtûl jsem napsat operu, léta jsem hledal téma. Nakonec ho vymyslel Sta-
nislav Mo‰a. Inscenace opery La Roulette se hrála v praÏské Státní opefie 
a byla uvedena i v Národním divadle v Brnû. Dûj se pfieváÏnû odehrává 
v kasinu, kvÛli ãemuÏ jsem i pár heren nav‰tívil. Má to jistou magii, myslím,
Ïe by se La Roulette mûla dávat v Monte Carlu a v San Remu.   
Jak dÛleÏité pro vás bylo setkání s podnikatelem Michalem ·teflem? 
Pfiímé v˘dûlky z váÏné hudby jsou dost mizivé. Proto pro ni mecená‰i vÏdy
byli a jsou zásadní vûc – tfieba i proslulá newyorská Metropolitní opera je
placená pouze z privátních zdrojÛ. Pokud jde navíc o lidi kongeniální, jako
je Michal, pak je to radost a taky hodnû velká sranda. 
„Svût se mûní pfiíli‰ rychle a divoce – po Novosvûtské je teì nejvy‰‰í ãas na-
psat i Starosvûtskou symfonii,“ vymyslel Michal ·tefl pro Zdenka velké
téma. Vznikla tak symfonie Last Century (s podtitulem Ze starého svûta),
svûÏí a pfiívûtivá, po svém bilancující velké tradice a navazující na velké
autory (tfieba Gustava Mahlera). Potû‰te se jejím poslechem – na www.zde-
nekmerta.cz jsou v kolonce „zvuk“ ukázky.  
Po Starosvûtské jste zaãal psát velk˘ cyklus pro sbor a orchestr na latinské
liturgické texty s názvem Via Lucis. Skladba mûla loni premiéru v petro-
hradské katedrále  Smolnyj. Va‰ím nejnovûj‰ím opusem pak je symfo-
nick˘ obraz Saint Petersburg vytvofien˘ na objednávku Filharmonické
spoleãnosti Petrohrad a proveden˘ 27. kvûtna u pfiíleÏitosti oslav v˘roãí
zaloÏení slavného mûsta. 
Práce na „petrohradské“ zaãala loni v Petrohradû shromaÏìováním ná-
padÛ, které jsem hrál na rozladûné piano v baru hotelu Astoria dávno po
zavírací hodinû. Obecenstvo tvofiili moji pfiátelé a prostitutky, které zrovna
pfii‰ly z práce a po skonãení mé produkce plakaly. 
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Leto‰ní premiéra symfonie se ov‰em stala
událostí, která v Rusku vzbudila znaãn˘
zájem, Ïe? 
Jinak je ale ohlas na tuto mou autorskou ãin-
nost relativnû mal˘. Tfieba na muzikál Sny
svatojánsk˘ch nocí vy‰lo hodnû pfies sto re-
cenzí, o sv˘ch symfoniích jsem neãetl prak-
ticky nic. Myslím, Ïe vût‰ina lidí ani neví, Ïe
nûco takového dûlám. V posledních letech
jsem trochu nev˘bojn˘, skoro bych fiekl pla-
ch˘ a sebeprezentace je velmi namáhavá. 
Teì ale chystáte kus, kter˘ by mohl za-
ujmout ‰ir‰í vefiejnost. 
Na tomhle nápadu jsme se s pfiítelem Micha-
lem shodli, je vlastnû ná‰ spoleãn˘. Jde o sym-
fonickou skladbu Moraviana – takov˘ pro-
tipól Vltavy. Pojedeme s kamarády fieku Mo-
ravu na malém hausbótu a budeme pfiitom
sbírat nápady… 
ZDENEK MERTA: 
PR Mù P¤ESTAL BAVIT
„VáÏná hudba je dnes brána jako jakékoli
jiné zboÏí – z devadesáti procent je za její
úspûch zodpovûdn˘ dobr˘ (a nákladn˘) mar-
keting. Já se nebráním slézání vrcholÛ po-
pularity – problém je ale v tom, Ïe mû PR
aktivity uÏ tak pfied deseti lety naprosto pfie-
staly bavit. A bez nich to nejde.“ 
„Velké procento dobré váÏné hudby ve svûtû
vzniká pro filmy. To jsou opravdu velkorysé
produkce, ãasto s v˘born˘mi v˘sledky. U nás
tomu tak zatím není – chybí finanãní zá-
zemí, dostatek dobr˘ch autorÛ a moÏná 
i posluchaãÛ soundtrackÛ.“ 
„Co se prezentuje jako nová váÏná hudba,
dnes pfiichází na svût pfiedev‰ím na objed-

návku pro festivaly a spoleãenské pfiíleÏi-
tosti. Spontánnû nové vûci témûfi nevznikají,
protoÏe se tím Ïádn˘ skladatel neuÏiví.“
ZDENEK MERTA – PROFIL 
Vystudoval Státní konzervatofi v Praze (var-
hany a dirigování) a HAMU (skladba). Spo-
lupracoval mimo jiné s Petrou âernockou,
Petrem Rezkem, Petrou JanÛ a Hanou He-
gerovou. Od roku 1986 spolupracuje obzvlá‰È
se svou Ïenou Zorou Jandovou. 
Napsal nûkolik desítek filmov˘ch a televiz-
ních partitur, mnoho písní, dva balety, nûko-
lik komorních i symfonick˘ch skladeb. S li-
bretistou Stanislavem Mo‰ou napsal ‰est mu-
zikálÛ pro Mûstské divadlo Brno. Od roku
2010 se zde hraje ‰ansonov˘ muzikál Nahá
múza, jejÏ napsal se Zorou Jandovou. 
V prosinci 2004 se uskuteãnila premiéra ope-
rety Ferdinand kd'E ste?, kterou pfiipravil
spolu s Karlem ·ípem v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni. V bfieznu 2005 Státní opera v Praze 
a v záfií 2011 Národní divadlo v Brnû uvedly
jeho a Mo‰ovu operu La Roulette.
Patfií mezi v‰estranné hudebníky – to doka-
zuje i jeho autorská a producentská spolu-
práce se Zorou Jandovou na projektu
písniãek pro dûti Ryba z Havaje ãi autorství
symfonick˘ch skladeb Tanec století pro
trubku a orchestr a Koncert pro elektrickou
kytaru a orchestr. 

Ivo Bartík, Kvûty, 22.9.2011 
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PřiPravujeme jekyll a hyde

Dobov˘ plakát

1885. Jedné fiíjnové noci se skotsk˘ spisovatel
Robert Louis Stevenson s v˘kfiiky probouzí
ze zlého snu. ManÏelka jej musí utû‰ovat, aby
se uklidnil. Vzlykaje vypráví, Ïe se mu zdálo
o krutém lékafii s du‰í bestie, kter˘ fiádil v uli-
cích Lond˘na. Bûhem vyprávûní se mu tento
nápad jeví stále víc jako literárnû zajímav˘. 
1886. Vychází novela Podivuhodn˘ pfiípad do  -
ktora Jekylla a pana Hydea, StevensonÛv asi
nejvût‰í komerãní úspûch a dodnes spolu
s Ostrovem pokladÛ nejtrvalej‰í ãást jeho
díla. Jenom do roku 1901 se prodá na tu dobu
neuvûfiiteln˘ch 250 000 v˘tiskÛ.
1888. V lond˘nském Whitechapelu fiádí ni -
kdy neobjeven˘ vrah, jemuÏ vefiejnost pfii-
fikne posléze jméno Jack Rozparovaã. V téÏe
dobû sugestivní v˘kon amerického herce Ri-
charda Mansfielda v dramatizaci Stevenso-
novy novely uvádûné na West Endu vzbudí
otázku, zda je Mansfield schopen surového
Hydea tak pfiesvûdãivû „jen zahrát“ a zda se
ke svému v˘konu nepotfiebuje motivovat re-
áln˘mi vraÏdami. Na jeho hlavu pfiijde nûko-
lik udání, na‰tûstí jim policie nepfiikládá
reáln˘ v˘znam a Mansfield v této roli úspû‰nû
úãinkuje aÏ do své smrti roku 1907.
1908 – 1990. I kdyÏ se StevensonÛv pfiíbûh do-
ãkal postupnû 26 filmov˘ch i televizních
verzí, nûm˘ch i mluven˘ch, hran˘ch i animo-
van˘ch – kupodivu takfika po celé 20. století
chybûl na divadelních prknech. Tedy aÏ do
roku... 
1990. Tehdy se totiÏ odehrála v Alley Theatre
v Houstonu premiéra muzikálu Jekyll a Hy-
de. Na písních pro nûj pracovali skladatel

Frank Wildhorn a textafi Steve Cuden jiÏ
v druhé polovinû 80. let, dílo se v‰ak dovr‰ilo
aÏ s pfiíchodem libretisty a textafie Leslie Bri-
cusse. 
1997. Po sedmi letech úsilí dorazil Jekyll 
a Hyde koneãnû i na Broadway. V Plymouth
Theatre se hrál do roku 2001 a dosáhl celkem
neb˘val˘ch 1543 pfiedstavení.
1997 – 2010. Jekyll a Hyde putuje svûtem –
Brémy, Antverpy, VídeÀ, Tokio, Soul, Mad-
rid, Moskva, Stockholm (jen meta lond˘n-
ského West Endu zÛstává stále nedobyta)… 
2011. Doktor Henry Jekyll a pan Edward
Hyde vstupují koneãnû i na brnûnská prkna.
Doufejme, Ïe s úspûchem.
DÛvody úspûchu tohoto muzikálu není tûÏké
uhádnout: strhující dramatická hudba a napí-
nav˘ romantick˘ pfiíbûh (oproti pfiedloze
bylo ponûkud pozmûnûno Jekyllovo dilema
a pfiibyl i v˘razn˘ akcent na milostné vztahy).
V dramaturgii MdB, která se cílenû zamûfiuje
na ‰piãková díla svûtového „muzikálu super-
lativÛ“ musel dfiíve ãi pozdûji ãas Jekylla 
a Hydea pfiijít.
V osobité trojroli (vlastnû ãtyfiroli) se zde
pfiedstaví Petr Gazdík – jednak jako pfiekla-
datel díla (spoleãnû s dramaturgem Janem
·otkovsk˘m a sbormistrem Karlem ·kar-
kou), jednak jako pfiedstavitel ústfiední dvoj-
role Henryho Jekylla a Edwarda Hydea a do
tfietice pfiedev‰ím jako reÏisér celé inscenace.
Inscenaãní t˘m s ním tvofií tvÛrce hudebního
nastudování Caspar Richter (ve stejné úloze
pÛsobil i pfii veleúspû‰né vídeÀské inscenaci),
dirigent Ondfiej Tajovsk˘, scénograf Chris-
topher Weyers, kost˘mní v˘tvarnice Andrea
Kuãerová a choreografka Lucie Holánková.
V titulní dvojroli se kromû Petra Gazdíka
pfiedstaví Du‰an Vitázek, dvojici Jekyllov˘ch
osudov˘ch Ïen ztvární Ivana VaÀková nebo
Viktória Matu‰ovová (Lucy Harrisová) 
a Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová
(Emma Carewová). V dal‰ích hlavních rolích
mÛÏete spatfiit napfiíklad Ladislava Koláfie
nebo Milana Lindnera (Danvers Carew), Mi-
lana Nûmce nebo Karla ·karku (John Utter-
son) a fiadu dal‰ích. Premiéra muzikálu
probûhne na Hudební scénû MdB 16. listo-
padu 2011.     -j‰-
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Pracovnu principála divadla nav‰tívil v˘znaãn˘ ãesk˘
filmov˘ reÏisér Vojtûch Jasn˘. Se Stano Slovákem na
skleniãce pravé vala‰ské.

Vojtûch Jasn˘ potû‰il Svetlanku Slovákovou ocenûním
její kreativity.

Na zku‰ebnû vzniká rockové seskupení pro muzikál 
Oãistec, kytara v rukou Stanislava Mo‰i.

Nechybí ani Jarda Zádûra, Du‰an Vitázek a Jura Mach.
(Kameny se valí !!!)

Stanislav Mo‰a se svému hostu svûfiil jak na nûj pÛsobil
film „V‰ichni dobfií rodáci“.

Evelína Kachlífiová a Zdenûk Junák na divadelní dvo-
ranû. Evelínka se synem a Zdenûk Junák s vnouãaty.

U kulatého stolu se se‰li s autorem muzikálu Divá Bára dramatikem Milanem Uhdem reÏisér Nvota a cel˘ tvÛrãí team,
kter˘ mistrÛv muzikál zaãíná pfiipravovat.

Spoleãenská setkání po premiéfie muzikálu Kráska 
a zví fie.

Brnûnská plynárenská v ãeæe se sv˘m generálním fiedite-
lem zakoupila pro své zamûstnance a pfiíznivce muzikál
Kráska a zvífie.

Na zku‰ebnû dokonãoval reÏiser Stanislav Mo‰a dra  ma
V˘kfiiky do tmy. (Na snímku nepozorn˘ Viktor Skála  
a je ho reÏisér)

V dramatu nebudou chybût ani romantické nûÏné mi-
lostné scény. (Markéta Sedláãková & Petr ·tûpán)

Markétka Sedláãková a Stano Slovák  zazpívali na ver-
nisáÏi v˘stavy balkonov˘ch kvûtin zahradnictví Lebi‰.

VernisáÏe se zúãastnil Petr Lebi‰, Zdenûk Junák,
Markéta Sedláãková, Stano Slovák a fieditel divadla
Stanislav Mo‰a.

Také reÏisér Petr Gazdík svolal své oveãky na zahajo-
vací zkou‰ku muzikálu Jekyll a Hyde. (Je jich neure-
kom)

Ve v‰ech divadelních prostorách probíhalo bûhem mûsí-
ce záfií za podpory EU ‰kolení zvukov˘ch mistrÛ.
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v kaÏdé divadelní sezonû pro vás pfiipravujeme premiéry nov˘ch inscenací, které pak uvádíme nej-
ãastûji. Na divadelním umûní je nádherné, Ïe kaÏdé opakování je vlastnû novou a dal‰í premiérou, na níÏ
se setkávají herci s diváky, ktefií danou inscenaci je‰tû nevidûli. âasto si pfii zkou‰ení fiíkáme, oã je to jed-
nodu‰‰í v televizní, ãi pfii filmové práci. Scéna se nazkou‰í a jestli se povede, je ãasto hned napoprvé a pfii-
tom provÏdy „zakonzervována“. V˘sledek takové práce se v rukou filmového ãi televizního reÏiséra 
a jejich technick˘ch pomocníkÛ stává jiÏ dále neÏiv˘m materiálem, v nûmÏ herec nemÛÏe nadále jakko-
liv ovlivÀovat v˘slednou podobu díla. I snad proto naz˘váme film a televizi tzv. „studen˘mi médii.“
Naproti tomu v divadle dochází pfii kaÏdém reprízování logicky k mnoha jemn˘m promûnám, které na-
vozují ve vnitfiním Ïivotû hercÛ, muzikantÛ, taneãníkÛ i v‰ech jejich dal‰ích kolegÛ v technickém apará-
tu stav skuteãného dobrodruÏství. Povede se to tak, jak to bylo nazkou‰eno-pfiipraveno? Co teì, kdyÏ ko-
lega herec v hlubok˘ch emocích, ãi díky prosté nervozitû ãásteãnû pozmûnil nauãen˘ a jiÏ tolikrát pfies-
nû zopakovan˘ text? Jak na to reagovat, abychom obstáli v na‰ich v˘konech i nadále se ctí… 

KaÏdé pfiedstavení je v‰ak ovlivÀováno i ze strany obecenstva. Jeho reakce se rÛznû odráÏejí ve v˘-
konech hercÛ. Rozdílnost smíchov˘ch reakcí, k tomu ka‰lání, k˘chání… to v‰e mÛÏe promûnit, ãi ovliv-
nit interpretÛv v˘kon. I proto za vámi bûÏí v˘zva pfied poãátkem kaÏdé inscenace, aby jste si vypnuli své
mobilní telefony. (Dûkujeme, Ïe tak ãiníte.) A tak se stává, Ïe je pozornost obecenstva i jeho odezva na
pfiedstavení vÏdy jiná, stejnû jako vÏdy jemnû jiné jsou i na‰e v˘kony. A protoÏe kaÏdé pfiedstavení hra-
jeme vícekrát (West Side Story 700x, Sny svatojánsk˘ch nocí  300x atd.), doãkají se na‰i diváci pfii opa-
kovan˘ch náv‰tûvách nejenom moÏnosti uÏít si alternujících kolegÛ, n˘brÏ právû se stát svûdky onûch
jemnû dobrodruÏn˘ch rozdílÛ. 

Rád vás nyní seznámím s názorem jednoho takového, byÈ nebûÏného, diváka, kter˘m je pan
Vítûzslav Sladk˘. Pí‰e na stránkách www.musical-opereta o svém záÏitku ze své poslední náv‰tûvy na‰e-
ho muzikálu „Bídníci“ takto: 

„Brnûnské „Bídníky“ reÏírované Stanislavem Mo‰ou jsem od jejich premiéry v únoru 2009 vidûl po-
ãtvrté, naposledy 12. fiíjna leto‰ního roku. UÏ premiéra dávala tu‰it, Ïe pÛjde o kvalitní a divácky vdûãné
nastudování, jehoÏ atmosféru v˘raznû podtrhla originální scénografie Christopha Weyerse. Pokud jsem
tehdy mluvil o nadprÛmûrné inscenaci, (krom nûkolika zahraniãních produkcí jsem vidûl v‰echna ãeská
nastudování), po více neÏ dvou letech jevi‰tního Ïivota nelze hodnotit provedení jinak, neÏ jako strhují-
cí. Jak známo, do Brna se nejezdí za hvûzdami, ale za divadlem. Nebo jinak – místní herci jsou hvûzda-
mi pro místní diváky, v Praze je krom nûkolika v˘jimek úãinkujících v televizi prakticky nikdo nezná.
Pfiitom Mûstské divadlo Brno disponuje spoustou znamenit˘ch muzikálov˘ch hercÛ a je schopno témûfi
jak˘koli velk˘ titul obsadit s minimem hostujích posil. Tak je tomu i v pfiípadû Les Misérables. Ve sv˘ch
v˘konech dozrál nejen orchestr a company, ale zejména pak pfiedstavitel hlavní role Jeana Valjeana Petr
Gazdík, kter˘ byl zaslouÏenû odmûnûn za svÛj v˘kon v této úloze v roce 2010 prestiÏní Cenou Thálie.
Tentokrát se pfiedstavil skuteãnû v Ïivotní formû. Jeho pûveck˘ i hereck˘ v˘kon byl vyváÏen˘, suverén-
ní, brilantní. Nesmírnû nároãn˘m, citlivû odzpívan˘m Otãená‰em bral Gazdík doslova divákÛm dech 
a nejedno oko nezÛstalo suché. Heroické pasáÏe Valjeanova pûveckého partu stfiídaly v rovnováze velmi
mûkce znûjící lyrické polohy, které s takovou jistotou mÛÏe zvládnout jen technicky dobfie pfiipraven˘
zpûvák.

Kvalitní víno se od obarvené bfieãky pozná celkem snadno – staãí lahev strãit na dva tfii roky do skle-
pa a po otevfiení vyjde pravda najevo: buì je mok je‰tû lahodnûj‰í, neÏ pfii stáãení, nebo se pro nakyslou
pachuÈ prakticky nedá konzumovat. S divadlem je to podobné. JiÏ po premiéfie lze sice pomûrnû spoleh-
livû odhadnout, zda inscenace bude ãi nebude mít úspûch, ale její v˘voj premiérou vût‰inou nekonãí.
Právû proto se vyplácí chodit na reprízy.

Po náv‰tûvû brnûnsk˘ch „BídníkÛ“ vám Ïádná pachuÈ v ústech nezÛstane. Naopak, hned pfiem˘‰líte,
kdy na nû vyrazíte pfií‰tû.“

Nezb˘vá, neÏ vám takovéto pozvání doporuãit. Na‰e fiíjnové reprízy inscenací „MOZART!“,
„Probuzení jara“, „BídníkÛ“, „·koly základu Ïivota“ i dal‰ích zaÏily vÏdy mohutné Standing ovation!...
co k tomu dodat?

Na shledanou tedy pfii dobrodruÏném objevování rozliãn˘ch jemností pfii 
na‰ich spoleãn˘ch záÏitcích se s Vámi v sálech Mûstského divadla Brno tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

dokořán listoPad 2011
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Aleš Valášek: kostýmy
z muzikálu Kvítek z horrroru

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

listoPad
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

26. 11. a 27. 11. 
na âinoherní scénû
BETLÉM
Pastorála 
aneb Hry vánoãní

Aãkoli se to moÏná nezdá,
adventní doba se jiÏ neza-
drÏitelnû blíÏí a my ji spolu
s na‰imi diváky pfiivítáme

jiÏ ponûkolikáté uvedením hry Betlém, spoleãného díla pánÛ
Václava Cejpka, ZbyÀka Srby, Jana ·otkovského a Dalibora 
·trunce. Autofii se nechali inspirovat lidov˘mi vánoãními texty 
a ménû ãi více znám˘mi koledami, z nichÏ vytvofiili scénickou
montáÏ zobrazující nejen klasick˘ pfiíbûh o narození JeÏí‰ka, ale 
i dal‰í biblické motivy a jiné události odkazující k souãasnosti
i historii lidstva. To v‰e je doplnûno Ïivou hudbou, kapela je pfií-
tomna pfiímo na jevi‰ti a koledy v jejím podání navozují tu pravou
pfiedvánoãní atmosféru. V témûfi tfiicítce rÛzn˘ch postav se stfiída-
jí oblíbení herci divadla, tû‰it se mÛÏete na Petra ·tûpána, Viktora
Skálu, Michala Isteníka, Ladislava Koláfie, Milana Nûmce, Janu
Musilovou, Márii Lalkovou, Evu Ventrubovou a dal‰í. Vyrazte
spolu s nimi „do Betléma“ a zahajte tak pfiípravu na leto‰ní
Vánoce!
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