
rád bych se vám svûfiil s úvahami, které mû provázely pfii pfiípravû reÏie hry Milana Kundery Jakub a jeho pán. 
Taky trpíte pocitem, Ïe jste na v‰echno podstatné pfii‰li sami? Jak jinak, Ïe? „...rozumem opu‰tûni pfiicházíme
na tento svût...“ Ov‰em je nezbytnû nutné b˘t dûtmi donekoneãna kladoucími ruku na rozÏhavená kamna v do-
mnûní, Ïe nás nespálí, kdyÏ tak krásnû hfiejou? Kdo by si nepfiál b˘t tak nûjak od pfiírody vzdûlan˘, ale jak je to
s na‰í upfiímnou snahou pfiijímat cizí zku‰enosti, ãíst, vzdûlávat se, nechat si napovídat moudr˘mi uãiteli? VÏdyÈ
jak hodnotná jsou rozliãná tajemství i zku‰enosti dob dávno minul˘ch! A kdo dnes s poÏitkem otevfie starou kni-
hu plnou prachu, aby se dozvûdûl, Ïe v‰echny jeho „úÏasné“ osobní objevy jsou dávno patentovány?

Jsem ãlovûk na‰tûstí divadelní, a proto rád a na bázi dobr˘ch zku‰eností cituju...! A v onûch citacích
Sofokla, Ovidia, Shakespeara, âechova, Kundery a dal‰ích mám tu radostnou ‰anci rozehrávat nejprve ve své
bdûlé fantazii a pak s kolegy herci na jevi‰ti v‰echna ta dobrodruÏství, která ãlovûku poskytuje jemu vrozená
schopnost pfiem˘‰lení, zvaÏování i ona nádherná nutnost koneãné osobní formulace, Ïe je to právû tak a ne ji-
nak. (Na rozdíl od nûkter˘ch politikÛ, ktefií tak rádi oh˘bají my‰lenky dle toho, jak se jim to právû hodí, a ma-
terializují je pak do trapn˘ch konstatování, Ïe jednou je to s tûmi my‰lenkami tak a jindy zase onak.) Ó, jak jsem
tedy rád, kdyÏ se setkám s nûãím moudfiej‰ím, obsaÏnûj‰ím a lépe formulovan˘m, neÏ ãeho je schopná má stále
více zakomplexovanûj‰í mysl. A jak rád se po zádech jin˘ch, chytfiej‰ích ‰plhám k úvahám, které mi oni pfied-
pfiipravili! Znáte tu p˘chu, která vás bÛhvíproã nûjak znervózÀuje, kdyÏ znáte fie‰ení nûjakého problému a zdá
se vám, Ïe se jedná o vá‰ objev? A pak listujete napfiíklad Nesmrtelností Milana Kundery a ãtete: „Politik závi-
sí na Ïurnalistovi. Ale na kom závisejí Ïurnalisté?“ A ãtete dále a souzníte s autorem této my‰lenky ne v závis-
ti, Ïe jiÏ dávno pfied vámi právû on ten problém zformuloval mnohem lépe, neÏ jak byste toho byli schopni dnes
vy, ale i s nad‰ením, Ïe nejste sám, kdo takto uvaÏuje!

Rád bych zde uvedl jeden del‰í citát z nesmrtelné Kunderovy Nesmrtelnosti, kter˘ se t˘ká umûní malífiské-
ho, ov‰em dá se klidnû adaptovat na v‰echna ta lidská fiemesla, kter˘m se uvyklo fiíkat umûní.

„...Zaãal znovu skicovat do náãrtníku obrazy, které touÏil namalovat. Uvûdomil si v‰ak, Ïe návrat je uÏ ne-
moÏn˘. KdyÏ byl gymnazista, pfiedstavoval si v‰echny malífie svûta, jak jdou po stejné velké cestû; byla to králov-
ská cesta vedoucí od gotick˘ch malífiÛ k velk˘m ItalÛm renesance, a dále k HolanìanÛm, od nich k Delacroixovi, 
od Delacroixe k Manetovi, od Maneta k Monetovi, od Bonnarda (ach, jak mûl rád Bonnarda!) k Matissovi, od
Cézanna k Picassovi. Malífii ne‰li po té cestû v houfu jako vojáci, ne, kaÏd˘ ‰el sám, ale pfiece to, co objevil jeden,
slouÏilo jako inspirace druhému a v‰ichni vûdûli, Ïe se prosekávají dopfiedu do neznáma, které bylo jejich spo-
leãn˘m cílem a v‰echny je spojovalo. A pak se najednou stalo, Ïe cesta zmizela. Bylo to, jako kdyÏ se probudíme
z krásného snu; chvíli je‰tû hledáme blednoucí pfiedstavy, neÏ koneãnû pochopíme, Ïe sny se nedají pfiivolat zpát-
ky. Cesta zmizela, ale v du‰i malífiÛ pfiesto zÛstala v podobû neuhasitelné touhy „jít vpfied“. Ale kde je „vpfied“,
kdyÏ uÏ není cesta? V kterém smûru hledat ztracené „vpfied“? A tak se touha jít vpfied stala neurózou malífiÛ; 
utíkali kaÏd˘ na jinou stranu a pfiitom se ustaviãnû kfiiÏovali jako dav, kter˘ chodí sem a tam po stejném námûstí.
Chtûli se odli‰it jeden od druhého a kaÏd˘ z nich znovu objevoval jin˘ objeven˘ objev. Na‰tûstí se brzy na‰li lidé
(nebyli to malífii, n˘brÏ obchodníci a organizátofii v˘stav s jejich agenty a publicistick˘mi poradci), ktefií vtiskli
fiád tomu nepofiádku a urãovali, kter˘ objev je tfieba v tom kterém roce znovu objevit. To znovuzavedení pofiád-
ku velice zv˘‰ilo prodej souãasn˘ch obrazÛ. Kupovali je teì do sv˘ch salonÛ ti stejní boháãi, ktefií se je‰tû pfied de-
seti lety posmívali Picassovi a Dalímu, za coÏ je Rubens vá‰nivû nenávidûl. Teì se boháãi rozhodli, Ïe budou mo-
derní, a Rubens si oddechl, Ïe není malífiem. 

Jednou nav‰tívil v New Yorku Muzeum moderního umûní. V prvním poschodí byli Matisse, Braque, Picasso,
Miró, Dalí, Ernst a on byl ‰Èasten. Tahy ‰tûtcem na plátno vyjadfiovaly divok˘ poÏitek. Skuteãnost byla nádhernû
znásilÀována jako Ïena faunem, anebo se utkávala s malífiem jako b˘k s toreadorem. Ale kdyÏ vystoupil do vy‰-
‰ího poschodí s obrazy z nejsouãasnûj‰í doby, octl se na pou‰ti; nikde nevidûl stopu po veselém tahu ‰tûtce na plát-
nû; nikde stopu po poÏitku; zmizeli b˘k i toreador; obrazy ze sebe vypudily skuteãnost anebo ji napodobovaly 
s cynickou a bezduchou doslovností. Mezi dvûma poschodími tekla fieka Léthé, fieka smrti a zapomnûní. Tehdy si
fiekl, Ïe jeho zfieknutí se malífiství mûlo moÏná hlub‰í smysl neÏ nedostatek nadání ãi tvrdo‰íjnosti: na ciferníku
evropského malífiství odbila pÛlnoc.“

Jen dodávám, Ïe i já byl jednou v New Yorku v onom Muzeu moderního umûní a po zhlédnutí nûkter˘ch
umûleck˘ch „exponátÛ“ jsem si musel, aãkoliv to není m˘m zvykem, dát velkého panáka. (Mám na to svûdky.)
Tedy, jaká radost pfiipravovat hru Jakub a jeho pán takového autora, jak˘m je Milan Kundera, kter˘ zásadním
zpÛsobem utváfiel vá‰ osobní pohled na svût, autora, se kter˘m toho tolik podstatného vûdomû i nevûdomû sdí-
líte! 

Na shledanou v Mûstském divadle Brno se s vámi za v‰echny kolegy tû‰í 
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Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘

pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘ sto-

lec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû talen-

tované dívce, která se svou touhou po vzdûlání, svou od-

vahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání svûta

v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry vás vtáhne velkolepá

scéna, kterou skvûle dokreslují propracované dobové

kost˘my, a poutavé melodie nároãn˘ch lyrick˘ch sól i sviÏ-

n˘ch sborov˘ch ãísel vás nenechají v klidu. Muzikál

PapeÏka se vrací po úspû‰ném nûmeckém turné zpût na

brnûnskou scénu! 

Tereza
·kodová

17. - 25. 11.  2012
na Hudební scénû

PAPEÎKA 
– opût v Brnû!

pÛvodní historick˘ muzikál

â
le

nk
a 

ba
le

tn
íh

o 
so

ub
or

u 
M

ûs
ts

ké
ho

 d
iv

ad
la

 B
rn

o,
 fo

to
: j

ef
 K

ra
to

ch
vi

l

Obalka_listopad2012_Obalka_leden010 Q8  25.10.12  10:46  Stránka 1



F
o
to
: j
ef
 K
ra
to
ch
vi
l 
a 
T
in
o
 K
ra
to
ch
vi
l

stalo se

Legenda moravského folkloru Jifií Pavlica s Ivanou
VaÀkovou a Petrem Gazdíkem.

Igor Ondfiíãek a ledové kostky v ‰ampaÀském, vzpomín-
ka na prohibici.

âeská televize pfii natáãení muzikálu Divá Bára.

Zdena Herfortová, Radka Coufalová a Petra
Jungmanová po premiéfie Funny Girl.

ReÏisér Pavel Fieber se louãí se souborem po skonãení
práce na muzikálu Funny Girl.

Radka Coufalová, Stanislav Mo‰a, Josef Herman,
Stanislav Michalík a Zdena Herfortová.

Principál má doma nov˘ pfiirÛstek do rodiny. 

Hospodáfiská komora pfiipravila besedu s kandidáty na
hejtmana Jihomoravského kraje spojenou s pfiedpremié-
rou muzikálu Funny Girl.

Na filmová plátna dorazil film Posel reÏisera Vladimíra
Michálka.

Filmov˘ ‰táb pod vedením Vladimíra Michálka natáãel 
i pfied budovou divadla.  

Kromû Irenky Konvalinové si ve filmu zahráli na‰i herci
Pavel Kunert, Ale‰ Slanina, Jan Kuãera a Karel Mi‰urec.

Na Velkou pardubickou se vypravili Jirka Mach se svojí
Ïenou Radkou Coufalovou a prosázeli v‰e, co mûli u se-
be.

Ov‰em Radka Coufalová nezapomnûla, Ïe na dostihy
chodí dámy v klobouku.
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Stavba scény pro inscenaci Jakub a jeho pán.

hrajeMe na Činoherní scénĚ 22. a 23. listoPadu 2012 

Robin Hawdon

ReÏie: Stanislav Slovák

Milan Nûmec
a Hana Holi‰ová
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Partneři divadla

Vítûzslav Nezval
Morava

Morava zájezdní hostinec
U zeleného stromu
Bubínky trubka a ‰tûbenec
Potulní rytífii vracejí se domÛ

Ko‰ile visí na stromû
Impresionista mûkké barvy míchá
Ve stínu rozkvetlé jablonû
Morava oveãka tichá  

„V‰echno je povoleno, 
ale ne v‰echno prospívá.“

Slova apo‰tola Pavla, jedné 
z nejdÛleÏitûj‰ích biblick˘ch postav,

podle tradice je autorem 
14 listÛ Nového zákona.
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Premiéra na Činoherní scéně27. a 28. října 2012
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v oslnění

Petr Gazdík
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Ptát se tû, jak ses dostal k divadlu, je napro-
st˘ nesmysl, divadlo, zvlá‰tû to na‰e na Li-
dické, je osudem tvé rodiny jiÏ po generaci.
Jak ãasto ses chodil dívat na inscenace,
v kter˘ch excelovala pÛvabná dáma Jana
Gazdíková, tvoje maminka?
V podstatû skoro pofiád. Vidûl jsem myslím
v‰echny inscenace, a navíc vût‰inu mamince
tzv. „naãítal“, kdyÏ se uãila text, tím pádem
jsem je nejen vidûl, ale navíc v‰echny umûl
zpamûti. Byla to pro mû vlastnû druhá ‰kola.
âasto jsem byl taky na zkou‰kách a tfieba po-
hádku Krakono‰ova zahrádka jsem vidûl
moÏná 80x. Od ãtyfi let jsem pak taky, asi aÏ
do tfiinácti, kontinuálnû hrál rÛzné dûtské
role.
Napadlo tû jako chlapce, Ïe bys svÛj osud od
divadla oddûlil a vûnoval se jinému zamûst-
nání, nebo ti bylo jasné uÏ od ‰kolních let,
Ïe jiné cesty není?
Nene, myslel jsem, Ïe budu horskou sluÏbou,
detektivem, porodníkem... Nakonec jsem ‰el
ale na konzervatofi a byl jsem rád, Ïe jsem se
na odvolání pro „mimofiádn˘ talent“ dostal –
mÛj kádrov˘ profil totiÏ tehdy nebyl nic
moc...
Která byla tvoje opravdu první velká role na
prknech na‰eho divadla a byl jsi spokojen
s tím, jak ses s ní vyrovnal?
Jako o asi první profesionální roli mÛÏu ho-
vofiit o Essexovi v AlÏbûtû Anglické. Musím
pfiiznat, Ïe tehdy jsem si byl sebou dost mla-
distvû jist˘, a tedy i spokojen˘. Nedávno jsem
AlÏbûtu vidûl po letech v âeské televizi 
a mohu snad fiíci, Ïe vcelku oprávnûnû...
Má‰ nûjak˘ systém, jak pracovat na své po-
pularizaci, protoÏe jak vím, velmi dobfie ses
umístil ve Zlatém slavíku a dokonce jsi
dlouho hostoval ve vídeÀské verzi Jesus
Christ Superstar a nyní je‰tû hostuje‰ v praÏ-
ské verzi BídníkÛ?
Nemám. Nedomnívám se, Ïe bych byl nûjak
zvlá‰È populární a ani na tom nijak nepracuji.
Muzikál po listopadu 89 vtrhl na jevi‰tû ães-
k˘ch divadel, kde byla ta pfielomová hra-
nice, kdy muzikál zaãal vytlaãovat operetu?
Která inscenace byla rozhodující?
Myslím, Ïe takovou nejvíce pfielomovou in-
scenací u nás byli originální Bídníci v Divadle
na Vinohradech. Nemyslím si v‰ak, Ïe muzi-

kál pfii‰el, aby vytlaãil operetu. Muzikál, jak
ho známe dnes, je vlastnû nov˘ Ïánr, kter˘
pfii‰el s nástupem nov˘ch technologií, pfiede-
v‰ím mikroportÛ. Herci-zpûváci najednou ne-
museli pfiezpívat na forbínû cel˘ orchestr, ale
mohli si dovolit sdûlovat hudební nuance in-
timnûji – více ãinohernû, tomu se také pfiizpÛ-
sobila témata a celková interpretace.
Proã existují mezi divadelníky skupinky,
které hledí na muzikál mírnû z patra, kdyÏ
je nabíledni, Ïe dobr˘ muzikál mohou dobfie
dûlat jen ti, co perfektnû zvládají nejen he-
rectví, ale i zpûv a tanec. Co je podkladem
té nepochopitelné nevraÏivosti?
Myslím, Ïe je to vlastnû nesmírná nároãnost
tohoto Ïánru – autorská, interpretaãní, tech-
nologická... Dodnes si stále nûktefií myslí, Ïe
muzikál mÛÏe dûlat v podstatû kdokoliv, Ïe
staãí slepit pár písniãek do jednoduchého pfií-
bûhu, mít pár lidí, ktefií umí zpívat, udûlat
slu‰nou nahrávku a „je to“. Skuteãn˘ muzikál
si v‰ak opravdu Ïádá dokonalé propojení
profesionálÛ tohoto Ïánru – autorÛ s realizaã-
ním t˘mem a následnû ‰piãkov˘ch hercÛ,
ktefií navíc umí zpívat a k tomu ãasto i tanãit
na té nejvy‰‰í interpretaãní úrovni. K tomu se
pfiidává nutnost mít k dispozici ty nejlep‰í di-
vadelní technologie a t˘m lidí, ktefií s nimi do-
káÏou pracovat. O opravdovém muzikálu se
navíc nedá hovofiit, není-li inscenován s Ïi-
v˘mi hudebníky. Tam odkud muzikál po-
chází, tedy Broadway ãi West End, si nikdo
nedokáÏe ani pfiedstavit, Ïe by se hrálo na tzv.
halfplayback.
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Jaké jsou vztahy mezi hvûzdami vídeÀské
muzikálové scény v porovnání s na‰í com-
pany?
Z mé krátké zku‰enosti mohu fiíci, Ïe po-
dobnû dobré. Na nûjakou fievnivost myslím
nemají ani ãas, kdyÏ jeden je z Lond˘na, dal‰í
z New Yorku, Amsterodamu, Berlína, Vídnû,
Austrálie a nevím odkud je‰tû...:)
Procestoval jsi svût, sedûl na hfibetu vel-
blouda, toulal ses po mofiích na jachtû, ale
nejvíce jsi nav‰tûvoval muzikálové domy ve
svûtov˘ch líhních tohoto Ïánru. Kolik jsi do
dne‰ního dne zhlédl ve svûtû muzikálÛ, kter˘
tû nejvíc zaujal a kter˘ bys je‰tû rád pfienesl
na jevi‰tû na‰í Hudební scény?
Ty, které jsem mûl moÏnost vidût, jiÏ máme ãi
chystáme do na‰eho repertoáru. NemÛÏu je
vyjmenovávat, neboÈ toho dobrého je chvála
Bohu opravdu hodnû.
DÛleÏit˘m pfiedûlem v tvém Ïivotû bylo, kdyÏ
jsi z jevi‰tû pfie‰el do hledi‰tû, abys z jeho
prostor fiídil vznik inscenací. Co tû pfiivedlo
na (mohu bez obav fiíct úspû‰nou) dráhu re-
Ïiséra?
Ví‰, za „úspû‰ného reÏiséra“ se budu povaÏo-
vat aÏ vlastnû... nevím kdy? Pfiirovnal bych to
k mé souãasné vá‰ni – golfu. KdyÏ jde‰ hrát

poprvé, podruhé, nûjak˘m fiízením osudu ti
to vût‰inou neoãekávanû jde, asi proto, aby
tû ta hra strhla, hfii‰tû pfiipoutalo. Pak najed-
nou zaãne‰ pfiem˘‰let a hroznû chtít „hrát
dobfie golf“. A v tu chvíli zjistí‰, Ïe jsi je‰tû
hloub neÏ v bodû nula a Ïe musí‰ s tou nej-
vût‰í pokorou znovu a znovu zaãínat a vÛbec
netu‰í‰, jestli nebude‰ muset nûjakou jamku
prostû ‰kr tnout... Za to, Ïe reÏíruji, mÛÏe
Standa Mo‰a, kter˘ mi vûfiil, Ïe bych mohl...
Jaké vlastnosti musí mít dobr˘ reÏisér?
Asi... schopnost pfiesvûdãit tûch mnoho spo-
lutvÛrcÛ, Ïe jeho vidûní je tou správnou ces-
tou...
Má‰ stabilní tvÛrãí t˘m, nebo záleÏí na dílu,
které hodlá‰ realizovat, a podle toho si vy-
bírá‰ spolupracovníky?
Jsem ‰Èastn˘, Ïe mohu snad fiíci, Ïe mám svÛj-
ná‰ skvûl˘ t˘m.
Kolik stojí dnes v prÛmûru nastudování jed-
noho muzikálu, pokud nejde o diskrétní in-
formaci?
Je to tak fiíkajíc „kus od kusu“. Dá se v‰ak
hovofiit o fiádech miliónÛ jakékoliv mûny.
Vrátím se zpût k ãinohfie, není to mírnû na
prá‰ky, Ïe herec na‰eho divadla pfiechází
témûfi plynule z Hudební scény na ãinohru?

6
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Jsou i pfiípady, kdy se bûhem jednoho dne
jeho tváfi objeví na obou scénách. Nejsou na
tom lépe domy, v kter˘ch se jeden kus omílá
tfieba deset let, proti repertoárovému di-
vadlu, kdy technika témefi kaÏd˘ den pfiesta-
vuje jevi‰tû?
Má to své pro i proti. Herec potfiebuje stále
novou práci, aby získával zku‰enosti a mohl
rÛst. Z tohoto hlediska je to obrovské plus.
Jak jsem jiÏ fiekl, ti nejlep‰í musí b˘t pfiede-
v‰ím dobfií herci a v ãinohfie získávají obrov-
skou zku‰enost v práci se slovem, uvûdomují
si svoji vnitfiní schopnost udrÏet rytmus bez
dal‰ího vodítka – hudby. To jim pfiiná‰í jedi-
neãnou moÏnost prosadit pozitivnû „rytmus“
svého sdûlení – emocionálního, slovního – 
i v rámci sevfienûj‰í hudební formy. Zjedno-
du‰enû se dá potom fiíci, Ïe u takto vybave-
ného herce nesly‰íme v muzikálu písniãku,
n˘brÏ monolog, i kdyÏ podloÏen˘ notami. Na
druhou stranu, je to skuteãnû nûkdy obtíÏné,
zvládat tyto dvû disciplíny fyziologicky – zpûv
si pfiece jen ãasto Ïádá jistou hlasovou umír-
nûnost pfied vstupem na jevi‰tû.
Jsi úspû‰n˘ i jako otec, má‰ dva syny, pfied-
pokládá‰, Ïe jednou, tak jako tvoje matka
tebe, bude‰ sledovat z hledi‰tû, jak chlapci z
jevi‰tû lámou dívãí srdce?
... Dobfie, uÏ si odpustím golfové pfiirovnání...
Lamaãi asi budou a myslím, Ïe vût‰í neÏ tatí-
nek..:))) Jestli z jevi‰tû, tûÏko fiíct. Zatím ale
hlásí: „... Tatínku, já budu herec jako ty...“,

docela bych jim to pfiál, je to krásné povolání
i kdyÏ s jedním dÛleÏit˘m pfiídomkem – jde-
li ti to a má‰ trochu ‰tûstí...
Jsi skromn˘ muÏ?
To musí‰ dodat spí‰ ty, Jefe...
KdyÏ mám nûco dodat, tak snad, Ïe se mi
tvoje osobnost spojuje s hercem Oldfiichem
Nov˘m.

Text a foto: jef Kratochvil
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Jubilejní 10. roãník ankety Brno TOP 100 
s podtitulem „Kdo h˘be Brnem?“ zná své vítûze.

V˘sledky ankety byly vyhlá‰eny 
ve ãtvrtek 11. fiíjna 2012 na slavnostním galaveãeru

v Mûstském divadle Brno. 
Organizátofii ankety Brno TOP 100, 

pofiádané ãasopisem Brno Business & Style 
pod zá‰titou primátora mûsta Brna, 

zde ocenili sto nejv˘znamnûj‰ích 
brnûnsk˘ch osobností, firem a organizací.

Z ãlenÛ umûleckého souboru 
se mezi stovkou 

nejv˘znamnûj‰ích osobností umístili:
Petr Gazdík, Martin Havelka, 

Zdenûk Junák, Stanislav Mo‰a,
Du‰an Vitázek a Pavla Vitázková.

A z  divadelního zázemí:
jef Kratochvil.

Mûstské divadlo Brno 
patfií mezi vítûze 

v kategorii Organizace.
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âLENKA BALETU MdB

Doporuãila byste své dcefii Haniãce svoji
profesi?
Profese je to velice nároãná fyzicky, psy-
chicky i ãasovû... je jen na ní, jak se rozhodne!
Îije v „divadle“, takÏe spoustu vûcí vnímá uÏ
teì… bohuÏel se nedá doporuãit…ale pro mû
je to láska, láska na cel˘ Ïivot (Haniãka i di-
vadlo), kvÛli penûzÛm ji jistû nikdo nedûlá!!
Mohu ji jen nasmûrovat jinam, ale rozhodnutí,
co by chtûla v Ïivotû dûlat, je stejnû na ní, 
a pokud se rozhodne pro divadlo, budu ji
podporovat!!
Co dûlá balet s osobností ãlovûka?
âlovûka bolí celé tûlo, du‰iãka je spokojená,
tûlo plné endorfinÛ a v hlavû zní spousta krás-
n˘ch melodií… mimo to ale balet uãí ãlovûka
píli, disciplínû a  v neposlední fiadû toleranci
a dÛvûfie vÛãi partnerovi.
Od kdy jste ãlenka souboru MdB?
První externí smlouvu jsem podepsala v roce
1998, kdy to v‰e zaãalo Babylonem a dal‰ími,
v roce 2005 jsem se stala interním ãlenem
souboru.
Co vás ve va‰í profesi nejvíc vytoãí?
Já sama!! KdyÏ mi nûco nejde, zlobím se pak
sama na sebe! 
Vûfiíte v nûco mimo nás?
Vûfiím, Ïe v‰e je tak, jak má b˘t…
Co si myslíte, Ïe lidi dnes nejvíce zajímá?
BohuÏel asi vydûlávání penûz a pak zapomí-
nají sami na sebe a své bliÏní.

Na co pfiíjemného si vzpomínáte z dûtství?
Na krásné v˘lety po okolí Brna i po horách,
které podnikáme s rodiãi pofiád, jen nás je teì
o Haniãku a Apola víc.

Text a foto: jef Kratochvil

11

Balet mdB

tereza Škodová
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Čert tě vem!

mirka kolářová
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S Mirkou Koláfiovou, která hned první listo-
padov˘ den oslaví kulaté Ïivotní v˘roãí, by se
dalo urãitû hodiny a hodiny vzpomínat na
role, reÏiséry a herecké kolegy. Za skoro ãty-
fiicet let u divadla jich potkala bezpoãet. Pfii
na‰em setkání jsme se v‰ak namísto nevyh-
nutelnû patetick˘ch vzpomínek nechaly spí‰
uná‰et voln˘m proudem vyprávûní, které ze
setkání vyplynulo. Mikina, jak ji kolegové 
a známí cel˘ Ïivot dÛvûrnû oslovují, totiÏ do-
vede poutavû mluvit prakticky o ãemkoliv. 
A navíc s tak Ïivelnou energií a zápalem, Ïe
by jí to mohl závidût i kdejak˘ z jejích „ja-
máck˘ch“ studentÛ. 

Rodn˘ dÛm
Nedávno jsem se vrátila vlastnû tak trochu ke
kofienÛm, kdyÏ jsem odkoupila ãást domu, ve
kterém jsem se narodila a strávila nejkrás-
nûj‰í chvíle mládí vedle své mámy, táty,
mlad‰í sestry. A dnes po letech cítím, jak se
po mnoha peripetiích kruh mého rodinného
Ïivota uzavírá. Bydlím v nûm opût s mojí ma-
minkou, synem a manÏelem. Schází jen mÛj

táta, kter˘ mi dodnes chybí a na kterého
ãasto vzpomínám. U domu je zahrada, která
kdysi dávno díky jemu pfiipomínala minizoo.
Vzpomínám si, jak jsme se s matefiskou ‰kol-
kou k nám chodili dívat na m˘valy, kuny,
fretky, li‰ky, baÏanty, papou‰ky… Právû díky
tátovi mám velice blízko k pfiírodû. Brával mû
do lesa, kde jsme spolu plnili krmelce, sedá-
vali na posedu, odkud jsem mlãky a v úÏasu
sledovala lesní Ïivot. Vozíval mû tam na mo-
torce, a protoÏe jsem byla je‰tû hodnû malá 
a nedosáhla na stupaãky, tak mi kvÛli tomu
speciálnû prodlouÏil holínky, aby nemûl prob-
lémy s esenbáky. Díky tátovi mé pfiedstavy 
o budoucím povolání smûfiovaly k pfiírodû 
a chovatelství. Osud v‰ak rozhodl jinak.

Konzervatofi
Oba moji rodiãe byli skvûlí zpûváci a nad‰ení
divadelníci, obzvlá‰tû máma. âasto jsem cho-
dila na jejich pfiedstavení do Tylova divadla 
a Svatoboje. Rodiãe mû také ãasto brávali na
pfiedstavení brnûnsk˘ch profesionálních scén,
pfiedev‰ím na operu a balet. Nepopsatelná

15
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atmosféra divadla mû ovlivnila patrnû nato-
lik, Ïe jsem nakonec svÛj Ïivot zasvûtila he-
rectví. Zkou‰ky na dramatickou konzervatofi
jsem zvládla hned napoprvé a ve tfietím roã-
níku jsem sloÏila hned dvû maturity. Jednu
z herectví a druhou z matefiství. Narodil se mi
syn Jakub a zájem o divadlo na nûjak˘ ãas us-
toupil do pozadí.

Uherské Hradi‰tû
Po hostování v tehdej‰ím Veãerním Brnû 
a v Kabaretu U netop˘ra (dne‰ní Flédû) jsem
opustila Brno, abych proÏila jedno z nejhez-
ãích období svého soukromého i umûleckého
Ïivota v Uherském Hradi‰ti. Syn Jakub po
mírné koketerii s herectvím nakonec vy-
studoval hradi‰Èskou UMPRUM, obor so-
chafiství. Dnes se vûnuje poãítaãové grafice 
a mé  mu vnukovi Jakubovi, seã mu síly staãí.
A staãí mu. Bûhem ‰estnáctiletého angaÏmá
jsem mûla moÏnost zahrát si spoustu krás-
n˘ch rolí a pracovat se skvûl˘mi reÏiséry. Co
víc si pfiát? A pfiece! Potkalo mû nûco víc.
Dcera Janika. Druhé dítû, po kterém jsem
touÏila. Ve stínu tûchto krásn˘ch událostí 

a vzpomínek nesmím zapomenout na zdán-
livû nepodstatnou vûc, kterou je na‰e cha-
lupa. 

Chalupa 
Pfied lety jsme si v Halenkovicích KrÏlích
koupili s Lárym polorozbofienou chalupu. Je
aÏ na samotû u lesa, v nádherném prostfiedí
na úpatí ChfiibÛ. Jezdíváme tam kaÏdou 
volnou chvíli, která se nám naskytne. Je to
úÏasn˘, nenahraditeln˘  relax, nejenom díky
pfiírodû, která nás tam obklopuje, ale i skvû-
l˘m kamarádÛm, ktefií si dokáÏou i pfies svÛj
pokroãil˘ vûk – teì uÏ i mÛj – hrát. 

Kamarádi sousedé
V na‰em krÏlanském údolí jsme mûli oprav-
dové ‰tûstí na úÏasné sousedy, ze kter˘ch se
stali postupnû kamarádi a dnes jsou to pfiátelé
v pravém slova smyslu. Právû ta chuÈ hrát si
nás tak pevnû spojila. Dodnes vym˘‰líme
rÛzné hry a pfiekvapení. Rozdíl je jen v tom,
Ïe jsme hry dfiív vym˘‰leli pro dûti a dnes
proto, Ïe se do dûtsk˘ch let vracíme. BohuÏel
mezi námi není uÏ ten, kter˘ patfiil k iniciáto-

V muzikálu ·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber
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rÛm tûchto akcí. Erik Pardus. I kdyÏ tak ãasto
k nám s Eviãkou nejezdili, byl vÏdy zárukou
osvûÏení Ïivota na KrÏlích. Jednou z jeho nej-
vût‰ích akcí byla v˘prava krÏlansk˘ch RomÛ
do KromûfiíÏe, kam jsme v neskuteãn˘ch pfie-
vlecích jeli vyzvednout na‰i kamarádku. Je-
dinou na‰í starostí bylo, aby nás z auto -
busového nádraÏí nevyhodili. Nestalo se tak.
Nesãetní diváci byli pfiesvûdãeni, Ïe se bude
nûco natáãet. Mohla bych jmenovat dal‰í 
a dal‰í akce, ale... Eriku, díky, byla s tebou
sranda.

Brno
V roce 1992 jsem dostala nabídku na an-
gaÏmá od tehdej‰ího a zaplaÈpánbÛh i nynûj-
‰ího fieditele Stanislava Mo‰i. Nejenom, Ïe mi
tak dal pfiíleÏitost zahrát si dal‰í krásné role,
ale umoÏnil mi tím vlastnû uzavfiít kruh mého
rodinného Ïivota, o kterém mluvím na za-
ãátku na‰eho povídání.

Lenka Suchá, foto: jef Kratochvil

S Jifiím Machem
v tragikomedii

Cid,
reÏie: Roman Polák
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V mûsíci listopadu vám pfiiná‰íme moÏnost zakou-
pení Roãního pfiedplatného na rok 2013, v nûmÏ vám
nabízíme nev‰ední inscenace ãinoherní i muzikálové.
Pfii zakoupení tohoto abonmá budete mít svá místa
vÏdy jistá, samozfiejmostí je pravidelné zasílání diva-
delního ãasopisu Dokofián a upozorÀování na zají-
mavé akce Mûstského divadla Brno. V˘hodou je
také cena, protoÏe oproti pfiímému nákupu vstupe-
nek je bezmála o 15 % levnûj‰í! ProÏívejte s námi
nezapomenutelné chvíle a záÏitky! 

Joseph Kesselring: ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Brodwayi
a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách v roce
1958. DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se na di-
vadle je‰tû nikdy pfiedtím tolik nesmál…!  Tedy právû
jemu jsme dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit
jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové
dramatiky, jejíÏ dûj se odehrává v milém a pohodl-
ném domû, z jehoÏ stûn d˘chá spí‰ atmosféra vikto-
riánské Anglie neÏ newyorsk˘ Brooklyn padesát˘ch
let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby a Marta
Brewsterovy, pfiíjemné a pohostinné sleãny, zvou po-
dobnû staré pány na bezinkové víno… V této rajské
pohodû se v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé... A tak,
kdyÏ tety nav‰tíví jejich synovec Mortimer, nestaãí se
divit… 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tû-
pán, Martin Havelka, Jaroslav Matûjka, Evelína
Kachlífiová, Vojtûch Blahuta a dal‰í. 

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Na kfiehk˘ch základech rámce hry spoãívají tfii mi-
lostné historie, které vypráví hlavní protagonisté –
Pán, ‰lechtic rodem, jeho sluha Jakub a také Hostin-
ská, „vzne‰ená baba“. Ty tfii pfiíbûhy, ty tfii variace na
spoleãné téma jsou tfii kunderovské pfiíbûhy „smû‰-
n˘ch lásek“, paradoxní pfiíbûhy lásek klaman˘ch 
a klamajících, lásek zrazovan˘ch a zrazujících; pfií-
bûhy, které se tak podivnû sobû podobají a které do-
kládají, Ïe lidská po‰etilost ve vûcech milostn˘ch je
vûãná. Zkrátka, hra jako ohÀostroj inteligence, hra-
vosti, fantazie, humoru, nepokryteckého Ïertování 
o základních ãlovûãích pohnutkách a potfiebách; to
v‰e kofienûno zdraví prospû‰nou ironií i ‰petkou me-
lancholického skepticismu. Hra jako oslava pfiátel-
ství, lidského srozumûní a sounáleÏitosti, ale i oslava
neváÏnosti, velkorysé skepse a velkorysé nefiesti.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Lucie Zedníãková,
Martin Havelka, Jana Musilová, Ladislav Koláfi 
a dal‰í.

Willy Russell: POKREVNÍ BRAT¤I
Matka dvojãat, paní Johnstonová, je nucena vlivem
tíÏivé finanãní situace vzdát se jednoho ze sv˘ch dûtí.
Dvojãata Eddie a Mickey jsou tedy krátce po porodu
rozdûleni a kaÏd˘ vyrÛstá v jiném sociálním pro-

stfiedí. Pfiesto se jejich osudy neustále protínají a stá-
vají se z nich nerozluãní pfiátelé, aniÏ by vûdûli 
o svém spoleãném pÛvodu. Magiãnost pfiíbûhu spo-
ãívá v prokletí, které varuje, Ïe v momentû, kdy se
rozdûlená dvojãata dozví pravdu, obû na místû zem-
fiou. Aãkoli se jedná o sociálnû kritické téma, jsou
Pokrevní bratfii také úsmûvnou historkou o dospí-
vání, prvních láskách, problémech s rodiãi a dût-
sk˘ch hrách.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková,
Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Luká‰ Janota
nebo Jifií Mach, Stano Slovák nebo Luká‰ Vlãek 
a dal‰í.

William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
Jedna z nejlep‰ích a nejuvádûnûj‰ích komedií nej-
vût‰ího dramatika v‰ech dob Williama Shakespearea
je aktuální i po více neÏ ãtyfi stech letech. Legendární
úspû‰nost této komedie je z velké ãásti dána tím, 
Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné jako 
i vdûãné – vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi po-
hlavími, a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní
fra‰ky. Vysmíváno tu ov‰em není nakonec to ãi ono
pohlaví, ale obecnû lidská hloupost, jalovost a ne-
upfiímnost, a naopak je tu oslavován ãlovûk obda-
fien˘ zdrav˘m rozumem a schopn˘ opravdového
citu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Zdenûk
Junák, Evelína Kachlífiová, Jakub Przebinda, Rasti-
slav Gajdo‰ a dal‰í.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
Strhující dramatická hudba, v˘pravné kost˘my, dech
beroucí scéna a napínav˘ romantick˘ pfiíbûh o od-
vûkém tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápase, kter˘
mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. Ta-
kov˘ je muzikál o doktoru Jekyllovi, kter˘ se snaÏí
sv˘mi pokusy oddûlit temnou stránku lidské povahy.
Stvofií v‰ak nelítostnou bestii, která se stává postra-
chem celého Lond˘na. DokáÏe se doktor Jekyll vy-
pofiádat se sv˘m hor‰ím já, jenÏ má na svûdomí sérii
vraÏd?
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 a dal‰í.

Roãní pfiedplatné má pohybliv˘ hrací den a zaãátky
pfiedstavení v 19.30 hodin.
Objednávky pfiijímá komerãní oddûlení divadla, Li-
dická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 410.

Cena: 2.000,- Kã; pro dÛchodce, studenty a drÏitele
prÛkazÛ ZTP a ZTPP: 1.600,- Kã.

Pfiedplatné lze zakoupit od 12. listopadu 2012 kaÏd˘
v‰ední den od 8.30 do 11.30 a od 12.00 do 16.00
hodin. Abonmá lze objednávat i na www.mdb.cz.

roČní PředPlatné 2013
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William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku,
dceru pana Battisty, zejména pak romanticky rozdychtûn˘ Lu-
cenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá na tom, Ïe nejdfiív
musí provdat svou star‰í dceru Katefiinu. Ta je v‰ak pro svou
hubatost, aroganci a neposlu‰nost naopak postrachem muÏÛ 
a nápadníci se právem obávají, Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku
chtít nebude. A právû proto by se nikdy nemohla vdát ani Bi-
anka. To ov‰em nemohou pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Ka-
tefiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svûtem protfielého
frajírka jménem Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku
„zkrotí“. Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec
vût‰í saní? Bianka, nebo Katefiina?
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová,
Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka, Jakub Prze-
binda, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sag-
her,  Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰, Eva Gorãicová.

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe: 
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na motivy známé diva-
delní hry G. B. Shawa Pygmalion.Dnes jiÏ klasick˘ muzikálov˘
titul, kter˘ mûl premiéru na Broadwayi v roce 1956, vypráví
znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové, která projde promû-
nou v sebevûdomou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví v originále
anglick˘m dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a reÏi-
séra Stanislava Mo‰u k pfievedení hry do brnûnského prostfiedí
a k pouÏití místního náfieãí, brnûnského hantecu. Tak se zrodila
My Fair Lady s pfiívlastkem ze ZelÀáku, protoÏe postava 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 nevycházejí
z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale
lidovou operetku Na t˘ louce zelen˘…
Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním pfiedstavitelÛm je in-
scenace, kterou doprovází osmiãlenn˘ Ïiv˘ orchestr, jedním
z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení MdB.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají:Markéta Sedláãková nebo Radka Coufalová, Martin Ha-
velka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Bure‰, Zdenûk Junák nebo La-
dislav Koláfi, Miroslava Koláfiová nebo Eva Jelínková, Zdena
Herfortová nebo Irena Konvalinová, Jifií Mach nebo Kristian
Pekar a dal‰í.

Lucius Annaeus Seneca: FAIDRA
PÛvodnû fiecká báje o Faidfie, kterou zniãí ne‰Èastná láska k ne-
vlastnímu synovi Hippolytovi, je dnes známá pfiedev‰ím díky
slavné Racinovû tragédii, která vychází nejen z Euripidova Hip-
polyta, ale i Senecovy Faidry. Mnoho dal‰ích autorÛ se tímto
m˘tem inspirovalo volnû, napfi. Eugene O’�Neill ve své Touze
pod jilmy ãi Robinson Jeffers v básni Cawdor a dramatu Îena
z Kréty. Pfiíbûh je to stále Ïiv˘, jako jsou je‰tû pofiád Ïivé lidské
touhy a bolesti, a dnes jako jindy hovofií o nezmûrné a zniãující
síle nenaplnûné lásky, o propastech lidské du‰e. Je to krátké,
hutné drama bez velk˘ch odboãek mífiící k jádru, které nefie‰i-
telnou situaci pitvá nemilosrdnû, z hlediska stoického moralisty,
ale bez okázalého moralizování – dává totiÏ prostor k pocho-
pení celé té tragické události. V inscenaci hostuje hereãka He-
lena Dvofiáková, absolventka JAMU a léta ãlenka na‰eho
souboru, která za ztvárnûní role Faidry v praÏském Divadle
v Dlouhé získala Cenu Alfréda Radoka. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Helena Dvofiáková, Luká‰ Janota, Viktor Skála, Irena
Konvalinová, Igor Ondfiíãek, Eva Jedliãková, Hana Kováfiíková
a Eva Ventrubová.

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová: ·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû pfied-

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

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní melan-
cholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody ‰lechtického
Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitu-
lem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak není pouhou dramatizací
Diderotova románu Jakub Fatalista – je labuÏnicky rozko‰nic-
kou variací jeho hlavních témat, hrav˘m dom˘‰lením Didero-
tov˘ch paradoxÛ oãima ironického skeptika 20. století. Milan
Kundera touto hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í,
jakou zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se opa-
kující lidskou po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím, „co je
psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako divadelní postavy napsáni
dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak Kundera svou vytfiíbenou komedií
skládá – v nejistém svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied, pro-
toÏe „vpfied – to je v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána neoká-
zalou poctu muÏskému pfiátelství. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová, Lucie Zed-
níãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘, Jakub Zedníãek,
Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Ladislav
Koláfi a Vojtûch Blahuta. 

Pierre Corneille: CID
Jeden ze základních kamenÛ klasického dramatu v dûjinách di-
vadla námûtovû ãerpá svÛj úÏasnû strhující pfiíbûh ze ‰panûl-
sk˘ch rytífisk˘ch romancí. Láska Jimény a dona Rodriga spûje
ke ‰Èastnému zavr‰ení ve sÀatku, ale situace se neãekanû zkom-
plikuje. Jiménin otec totiÏ urazí otce Rodrigova a Rodrigo mstí
otcovu pohanûnou ãest: v souboji hrabûte zabije. Jiména Ïádá
Rodrigovu hlavu, podfiizujíc lásku vÛli a poÏadavku rodové cti.
Rodrigo v‰ak vybojuje ·panûlsku dÛleÏité vítûzství nad Maury
a získává ãestn˘ pfiídomek Cid (pán), jakoÏ i panovníkovu
pfiízeÀ za své zásluhy o stát. Jiména nicménû trvá na potrestání
muÏe, kter˘ zabil jejího otce, pfiestoÏe jej miluje... Pod kÛÏi se
vtírající dramatick˘ úãinek scén, opl˘vajících velkolep˘m 
a pfiitom zcela logick˘m patosem, roste z mistrov ské v˘stavby
dûje, kter˘ se toãí kolem konfliktu lásky a cti, vá‰nû a vÛle a nutí
jak Rodriga, tak Jiménu volit mezi vzájemnou láskou a povin-
ností vÛãi rodinû a státu. Zvítûzí povinnost, rodová a osobní ãest
spolu s vy‰‰ími a nadosobními zájmy nad individuálním citem,
kter˘ naz˘váme láskou? To se dozvíme aÏ v samotném závûru
tohoto mimofiádného díla. Corneillovo skvostné básnické
drama (staré bezmála ãtyfii století) tak mÛÏe v na‰í dobû,
prosáklé od teorie po praxi egoismem, dobû, kdy pojmy povin-
nost a ãest zplanûly k bez obsaÏnosti, rezonovat my‰lenkami
nejen provokativními a potfiebn˘mi, ale i nezbytnû krásnû pod-
vratn˘mi.
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Činoherní scéna hudební scéna

1.11. Faidračt 19.30 AB4 

2.11. Faidrapá 19.30 A5

3.11. sluha dvou pánůso 19.30

4.11. sluha dvou pánůne 19.30

5.11. zkrocení zlé ženypo 19.30

10.11. charleyova tetaso 19.30

11.11. charleyova tetane 18.00

12.11. jakub a jeho pánpo 19.30 A1

13.11. jakub a jeho pánút 19.30 E2

14.11. jakub a jeho pánst 19.30

15.11. Škola základ životačt 18.00 zadáno

16.11. Škola základ životapá 18.00

17.11. koločavaso 19.30

18.11. koločavane 18.00

19.11. cidpo 19.30

3.11. les misérables (Bídníci)so 18.00

2.11. les misérables (Bídníci)pá 19.30

4.11. les misérables (Bídníci)ne 18.00

5.11. les misérables (Bídníci)po 19.30 100. repríza

6.11. les misérables (Bídníci)út 18.00

7.11. les misérables (Bídníci)st 18.00

10.11. Čarodějky z eastwickuso 18.00

11.11. Čarodějky z eastwickune 18.00

12.11. Čarodějky z eastwickupo 19.30

13.11. Čarodějky z eastwickuút 18.00

14.11. Čarodějky z eastwickust 19.30

17.11. Papežkaso 14.00

18.11. Papežkane 14.00

19.11. Papežkapo 18.00

20.11. Papežkaút 18.00

21.11. Papežkast 18.00

22.11. Papežkačt 19.00 zadáno 

23.11. Papežkapá 19.30

24.11. Papežkaso 14.00

25.11. Papežkane 14.00

20.11. cidút 18.00

21.11. tři v tomst 19.30

22.11. dokonalá svatbačt 19.30

23.11. dokonalá svatbapá 19.30

24.11. my Fair lady (ze zelňáku)so 19.30

25.11. my Fair lady (ze zelňáku)ne 18.00

26.11. Faidrapo 19.30 AB1

27.11. Faidraút 19.30 A2

28.11. jakub a jeho pánst 19.30 A3

29.11. jakub a jeho pánčt 19.30 C4

30.11. jakub a jeho pánpá 19.30 C5

PapeÏka

ProGram listoPad
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ProGram Prosinec

Činoherní scéna hudební scéna

2.12. Brouk v hlavěne 19.30 zadáno

3.12. Brouk v hlavěpo 19.30

4.12. Brouk v hlavěút 18.00

5.12. Faidrast 19.30 AB3

7.12. zkrocení zlé ženypá 19.30

8.12. dokonalá svatbaso 19.30

9.12. jakub a jeho pánne 19.30 d

14.12. arsenik a staré tetypá 14.00

14.12. arsenik a staré tetypá 19.30 zadáno

15.12. arsenik a staré tetyso 19.30 P

16.12. křídla 2011/2012ne 18.00

17.12. arsenik a staré tetypo 19.30 A1 

19.12. arsenik a staré tetyst 19.30 A3 

20.12. Betlémčt 18.00

21.12. Betlémpá 18.00

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA hoSTování dERniéRA

4.12. kvítek z horrroruút 18.00

3.12. kvítek z horrrorupo 19.30

6.12. my Fair lady (ze zelňáku)čt 18.00 zadáno

7.12. Funny Girlpá 19.30 zadáno

8.12. Funny Girlso 19.30

9.12. advent a andělé 2012ne 18.00

10.12. Funny Girlpo 18.00

14.12. mary Poppinspá 18.00

15.12. mary Poppinsso 14.00

15.12. mary Poppinsso 18.00

16.12. mary Poppinsne 14.00

17.12. mary Poppinspo 18.00

18.12. mary Poppinsút 19.30 A2012/M2012

19.11. mary Poppinsst 19.30 R2012/X2012 

20.12. mary Poppinsčt 19.30 Z2012/T2012

21.12. mary Poppinspá 18.00

22.12. hana a Petr ulrychovi & javoryso 18.00

23.12. hana a Petr ulrychovi & javoryne 18.00

26.12. mary Poppinsst 18.00

27.12. mary Poppinsčt 18.00

28.12. mary Poppinspá 18.00

29.12. mary Poppinsso 14.00

29.12. mary Poppinsso 18.00

30.12. mary Poppinsne 16.00

31.12. mary Poppinspo 17.00 Silvestrovské
představení 

22.12. Betlémso 18.00

27.12. arsenik a staré tetyčt 19.30 A4

28.12. arsenik a staré tetypá 19.30 E5

29.12. arsenik a staré tetyso 19.30 A6

30.12. arsenik a staré tetyne 18.00

31.12. arsenik a staré tetypo 18.00 Silvestrovské
představení

Betlém
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ReÏie: Roman Polák
Hrají: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Petr
·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav Matûjka, Patrik
Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena Konvalinová, Miroslava
Koláfiová a dal‰í.

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a: KOLOâAVA
Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém prostfiedí
podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel rusínsk˘ a Ïidovsk˘.
Oproti pfiedchozím divadelním podobám je posílen právû prvek
Ïidovsk˘, bez nûhoÏ v˘povûì o prostfiedí, v nûmÏ se „zastavil
ãas“, je nemyslitelná. A tak, vedle jiÏ znám˘ch ‰uhajovsk˘ch
motivÛ, se v této verzi objevují i Olbrachtovy motivy ze Ïivota
chasidÛ s charakteristick˘mi rysy tohoto etnika, jehoÏ nej -
v˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se uchoval aÏ do dne‰ních dnÛ, je
právû hudba. Pochopitelnû Ïe muzikálová inscenace v ba -
ladickém hávu je nemyslitelná bez Ïivého hudebního do-
provodu, o kter˘ se stará skupina Javory roz‰ífiená o obsazení
klezmerské kapely. Nemen‰í úlohu zde má i choreografie
Vladimíra Kloubka a filmové dotáãky Dalibora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán,
Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková, Eva Jelínková
nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková nebo Helena Dvofiáková,
Petra Jungmanová, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi,
Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací, kdy se
lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe napsan˘ch
komedií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel se
budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í. I Tom, BillÛv svûdek,
se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je
pronajato... JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli
po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje,
a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo – a dívka fiíká,
Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vy-
datné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem
zapletené pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pfied nevûstou
a její matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛsobit
hotelové obsluze mírné komplikace. V‰echno se navíc defini-
tivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem
strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní
spûje k nevy hnutelné katastrofû, která se nakonec ukáÏe para-
doxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná klasická situaãní
komedie zku‰eného britského dramatika Robina Hawdona
obletûla od své premiéry v roce 1994 jevi‰tû celé Evropy... 
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Milan Nûmec,
Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konva-
linová, Zdenûk Bure‰.

John Dempsey, Dana P. Rowe: âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal fil-
mov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na tfii
filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na Cher ãi Michelle
Pfeiffer a Susan Sarandon – znudûné Ïitím v malém mûsteãku
Eastwicku v New England? Rozhodnou se proÏít nûco
v˘jimeãného a pfii ãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokona -
lého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘
ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve filmu tuto
roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zau-
jaly svûtoznámého producenta Camerona Mackintoshe, jím pak
byla oslovena autorská dvojice: John Dempsey (libreto a zpûvní
texty) a Dana Rowe (hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla.
Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû na psaného muzikálového
pfiíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou "ãarodûj-
nou" hudbu, která úspû‰nû vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat.
Charaktery jsou zde podány s patfiiãnou ironií i nadhledem.
Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéfie 18. 7. 2000 
v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic
klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku
souãasné podoby. Mûstské divadlo Brno uvádí inscenaci od
roku 2007 a od té doby patfií k nejnav‰tûvovanûj‰ím také díky
naprosto úchvatn˘m hereck˘m v˘konÛm hlavních pfied-

stavitelÛ. Petr ·tûpán získal v roce 2008 za ztvárnûní Darryla
van Horna prestiÏní Cenu Thálie...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana
Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta Sedláãková, Radka
Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Petr Gazdík nebo Petr ·tûpán
nebo Martin Havelka a dal‰í.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: 
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti
svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry v Palais des Sports
v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pfies, pro dílo zlomovou,
premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii
Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987,
kde byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í muzikál,
hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È, Reykjavik, Oslo, Mel-
bourne, Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, Prahu (1992),
Singapur, Tallinn ãi Bûlehrad. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi
Jeanu Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmen-
ného románu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v je-
vi‰tním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního
hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního
komisafie Javerta, malé osifielé Cosetty, která najde domov 
a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle komické dvojice ma-
jitelÛ hospody Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech
reÏimÛ… To v‰e na pozadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 
v PafiíÏi vyrostou barikády revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje
také úãastní. Davové scény se stfiídají s intimními, láska 
s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Petr ·tûpán nebo Luká‰
Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka Janíková nebo Hana
Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher, Marta Prokopová nebo
Radka Coufalová, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo
Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová 
a dal‰í.

Donna W. Cross: PAPEÎKA
Podle svûtového bestselleru americké spisovatelky Donny W.
Cross PapeÏka, kter˘ vy‰el ve více neÏ tfiiceti jazycích, a podle
kterého byly natoãeny jiÏ dva celoveãerní filmy, napsal mlad˘
nûmeck˘ muzikálov˘ skladatel a textafi Dennis Martin (autor
muzikálÛ Elizabeth a Bonifatius) muzikál vyprávûjící témûfi ne-
uvûfiiteln˘ pfiíbûh – legendu o Ïenû, která v polovinû devátého
století usedla na papeÏsk˘ stolec. Mladinká Jana je dívkou,
která se zcela vymyká svému okolí i zaÏit˘m pfiedstavám o Ïe-
nách, jejich moÏnostech i poslání. Je v˘jimeãnû chytrá a talen-
tovaná. Nejprve se jí, proti v‰em tehdej‰ím zvyklostem, dostává
i jako dívce legálního vzdûlání. Následnû pak mÛÏe v pfievleku
za svého ne‰Èastnû zabitého bratra pokraãovat v uãení. Samo-
zfiejmû Ïe je díky tomu pfievleku neustále na útûku, a tak její
cesta pokraãuje aÏ do ¤íma, kde se stává nejprve léãitelem ne-
boh˘ch aÏ se nakonec stane lékafiem samotného papeÏe a ná-
slednû i jeho nejbliÏ‰ím rádcem. KdyÏ papeÏ násilnû umírá,
stává se Jana – Jan jeho následníkem. Milují ho pfiedev‰ím pro-
stí lidé – chudí a nemocní, kter˘m obûtuje své osobní ‰tûstí.
Pfiesto v‰ak i ona podléhá lásce a jak o této legendû vyprávûjí
dochované stfiedovûké obrazy, je nakonec prozrazena v oka-
mÏiku, kdy porodí dítû. Aãkoli se katolická církev ve stfiedo-
vûku snaÏila v‰echny dÛkazy o tomto pfiíbûhu zniãit a snaÏila se
onu historku prezentovat pouze jako stfiedovûkou fantazii, není
dosud zfiejmé, zda skuteãnû ne‰lo o historickou postavu. Navíc
dodnes existuje formální zkou‰ka pohlaví novû nastupujícího
papeÏe. Jedná se o neb˘val˘ pfiíbûh pln˘ tajemství, vá‰ní, touhy
po vzdûlání i obûtování se. Na‰e divadlo uvádí muzikál, kter˘
se stal v roce 2011 v Nûmecku Muzikálem roku, jako druhé na
svûtû v ãeské premiéfie.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Ladislav Koláfi,
Petr Gazdík nebo Robert Jícha, Ale‰ Slanina, Igor Ondfiíãek,
Johana Gazdíková nebo Ivana VaÀková, Stanislav Slovák,
Jakub Przebinda, Rastislav Gajdo‰, Lenka Janíková nebo Mária
Lalková, Milan Nûmec nebo Luká‰ Vlãek a dal‰í.
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Naposledy jsme se s Hanou Kováfiíkovou
louãily otázkou, co bude dûlat o prázdninách
a ona zvaÏovala, Ïe se vypraví za Ïelvami na
Galapágy... Z toho sice se‰lo, ale první otázka
nemohla b˘t jiná:
Jaké byly prázdniny? 
Ze zaãátku pofiád je‰tû pracovní. Do 8. ãer-
vence jsme hráli na Biskupském dvofie pfied-
stavení Baron Trenck. Hned potom jsem
odjela relaxovat na chviliãku do JeseníkÛ za
svou rodinou do svého rodného R˘mafiova.
Zpátky do Brna jsem se vrátila koncem ãer-
vence kvÛli bytu, kter˘ jsem si asi pfied rokem
koupila, chtûla jsem uÏ koneãnû zaãít praco-
vat na nûkter˘ch úpravách, které jsem ne-
ustále odkládala. To by ãlovûk nevûfiil, co
v‰echno se pfiitom nauãí: silikonovat, tmelit,
opalovat, vrtat... Baví mû to! I kdyÏ samo-

zfiejmû se sloÏitûj‰ími pracemi po-
máhají pfiátelé a kamarádi : ). Práci
na bytû jsem prokládala prací pfied
kamerou, toãili jsme s panem Se-
bechlebsk˘m film Definice lásky.
Bylo to pár dnÛ pfiíjemného letního
natáãení. A pak zase na nûjakou
dobu hurá domÛ do hor...
Vlastní byt v Brnû, mám to chápat
jako definitivní spojení? 
Ano, uÏ mám jako trvalé bydli‰tû
Brno. I v obãance.
I kdyÏ asi budu trochu patriot, je
fakt, Ïe Brno je zvenãí vnímáno
rÛznû a ne vÏdy pozitivnû…
Brno je pro mû osobnû takov˘m
pûkn˘m stfiedobodem Moravy. âtyfii
roky jsem Ïila a studovala v Ostravû,
v regionu „razovitém“, smutném 
a ne moc hezkém (i kdyÏ i tam se
najdou velmi zajímavá a pûkná
místa), kde jsem díky lidem, které
jsem mûla kolem sebe, proÏila jedno
z m˘ch nejkrásnûj‰ích Ïivotních ob-
dobí. Ale ti lidé se nakonec roz-
prchli do v‰ech rÛzn˘ch koutÛ a já
se tedy rozhodla odejít taky. Do
Brna jsem pfii‰la studovat JAMU 
a uÏ jsem tu zÛstala, protoÏe mi to
mûsto, místo, lidé pfiirostli k srdci. Je
tu klid i ru‰no. Podle toho, co právû
chcete : ).

Máte v Brnû nûjaké nejoblíbenûj‰í místo? 
Zeln˘ trh a nad Zeln˘ trh...
Ná‰ jarní rozhovor se toãil kolem pfiíprav in-
scenace Tfii v tom. Jak se vám hraje – diváci
se baví, bavíte se i vy na jevi‰ti? 
KaÏdé pfiedstavení je jiné, coÏ je fajn. Pravda
je, Ïe hodnû závisí právû na divácích. KdyÏ se
baví oni, bavíme se také my. Je dÛleÏité, aby
pfii‰li na chuÈ tomu samotnému Ïánru, je to
prostû sranda na první dobrou. A pokud na
to pfiistoupí, tak je vyhráno : ).
Pfiidáváte si tam pfii pfiedstavení? UÏ se vám
stalo, Ïe jste se takzvanû „odpráskla“ nad
vtipem kolegy nebo kolegynû?
Podle mne se to stalo uÏ nám v‰em. KdyÏ to
dûní na jevi‰ti dovolí a doplÀuje to vstfiícná
atmosféra v hledi‰ti, opravdu si pfiidáváme. 
A kdyÏ kolega udûlá nûco neãekaného, nû-
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s hanou kováříkovou
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jak˘ vtip, gag, pak dojde i na to, Ïe se nûkdo
zaãne smát, aniÏ by to mûl v roli. 
A co okno, uÏ jste nûkdy na jevi‰ti zaÏila, Ïe
jste si nemohla vzpomenout na text? 
Tak urãitû..., ale v ãem a kdy to pfiesnû bylo
vám nefieknu.
Kdo pak zachraÀuje situaci?
Nápovûda. A kdyÏ máte dobrého spoluhráãe,
tak zachrání situaci on. Známe svoje texty na-
vzájem, takÏe vá‰ hereck˘ partner fiekne va‰i
repliku nebo posune text dál, kdyÏ to situace
umoÏÀuje.
Nikdy jste to nechtûla v takovém pfiípadû za-
balit?
Ne, to urãitû ne. Ale stávají se krásné pfiípady.
Vzpomínám si, Ïe v Ostravû mûl kolega ‰í-
lenû dlouh˘ monolog a za-
pomnûl text. Tak pfie‰el
k nápovûdní budce, vzal si
scénáfi do ruky a pfied di-
váky monolog cel˘ pfieãetl.
Sklidil obrovsk˘ aplaus. Já
myslím, ne Ïe by nûco ta-
kového diváci vyÏadovali,
ale kdyÏ se to stane, tak to
náleÏitû ocení. Divadlo je
Ïivá vûc a jsme také jenom
lidé.
Baron Trenck bylo pfied-
stavení pod ‰ir˘m nebem.
Jak se vám hrálo venku?
D˘cháte ãerstv˘ vzduch,
mûní se poãasí, je krásnû 
a najednou pr‰í, pak se vy-

ãasí, fouká, nefouká, za
vámi ãní úchvatné pano-
rama Petrova – nádhern˘
pocit. I diváci vnímají ji -
nak.
Máte ráda historické kos-
t˘my? 
Líbí se mi. Mám ráda his-
torické filmy, kost˘my,
takÏe Marie Terezie mi
udûlala velkou radost.
Zpoãátku jsem se s tûmi
nádhern˘mi kost˘my ne-
mohla srovnat, díky korze-
tÛm jsem nemohla d˘chat,
procházení dvefimi mi taky

moc ne‰lo, vûãné ‰lapání na ‰aty, a kdyÏ jsem
chtûla jít na toaletu... ? Abych pravdu fiekla,
móda té doby byla okouzlující, ale kdyÏ si to
ãlovûk zkusí, zjistí, Ïe není co závidût.
Opravdu klobouk dolÛ pfied Ïenami té doby!
Samozfiejmû vám takov˘to kost˘m i pomÛÏe
dotvofiit postavu, ovlivní pohyb na jevi‰ti, uÏ
jen ty rozloÏité suknû mi dodávají pocit ma-
jestátnosti a vzne‰enosti.
TakÏe radûji máte v˘pravné róby neÏ civilní
‰aty? 
Je to úplnû jedno. Pokud je vám v tom kos-
t˘mu dobfie a je‰tû k tomu zkou‰íte hezkou
hru, je jedno, co máte na sobû.
UÏ se nûkdy stalo, Ïe jste nûjak˘ kost˘m ne-
sná‰ela?
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S Hanou Holi‰ovou
a Terezou Martinkovou

v komedii Tfii v tom,
reÏie: Antonín Procházka

S Milanem Nûmcem
v inscenaci Baron Trenck,
reÏie: Stano Slovák
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Mou noãní mÛrou jsou celotrikoty... a nemám
ráda silonky. 
Vá‰ nejznámûj‰í kost˘m je ale jin˘. Na in-
ternetu stále kolují va‰e fotografie z filmu
Roming, kde jste nahofie bez. Upfiímnû, ne Ïe
byste se mûla za co stydût ani jako hereãka,
ani jako Ïena, ale pfiíjemné to asi není. 
Provází mne to uÏ dost dlouho a uÏ to asi ne-
vymaÏu, i kdyÏ bych hodnû chtûla. Bylo to
moje první setkání s nahotou ve filmu. Pokud
je to opodstatnûné, má to smysl, tak je‰tû
dobfie. Ale podle mne by se divákÛm mûla
ponechat jejich fantazie a ne jim to strkat
tímto zpÛsobem rovnou pod nos. Kdybych to
mohla vrátit, tak to vrátím. Na druhé stranû,
byla to zku‰enost, dobrá ãi ‰patná vlastnû
nevím, kaÏdopádnû urãitû dÛleÏitá. 
Radûji zpátky k ‰atÛm. Jaké módû, jakému
stylu dáváte pfiednost v civilu? 
V ãem se cítím dobfie, to nosím. NeovlivÀují
mne trendy, co je in a co bude hitem pfií‰tí se-
zóny, to jde mimo mne. Oblékám se tak, jak
je mi pfiíjemné, podle nálady pak volím barvy,
buì vybírám pestré, nebo ãernou. 
Ulítáváte na nûãem?
Ulítávám. Na botách znaãky Converse. Teì
se chystám koupit si bílé se supermanem!
Jak se Ïije mladé hereãce mimo Prahu, kde
divadla nemívají na rÛÏích ustláno?
Právû Ïe moc dobfie : ). Já bych do Prahy jít
nemohla. Narodila jsem se na malém mûstû,
je‰tû k tomu pod horami a na Moravû. Proti

âechám samozfiejmû nic
nemám, ráda vyjedu do
Prahy, âesk˘ Krumlov je
nádherné mûsto… ale
Praha není pro mou ná-
turu. Asi nejsem ten typ
ãlovûka, kter˘ má rád 
aÏ takové ru‰no. Samo-
zfiejmû i v Praze najdete
místa, kde mÛÏete rela-
xovat, ale vût‰inou i tam
potkáte lidi, ktefií pofiád
nûkam spûchají, za nû -
ãím se honí, pÛsobí, Ïe
mají klapky na oãích.
TakÏe ani tam se nescho-
váte... 
Není v‰ak v Praze víc
hereck˘ch pfiíleÏitostí? 

Asi ano, ale tady je mi dobfie, jsou kolem mne
dobfií lidé, dobré zázemí, práce je hezká – ne-
chci to opou‰tût. Ov‰em velmi pfiínosn˘ je
podle mû tzv. v˘jezd : ), coÏ znamená, Ïe nûco
nazkou‰íte ãi natoãíte nûkde jinde. Nasbíráte
tak více zku‰eností, seznámíte se s nov˘mi,
zajímav˘mi lidmi... ale doma je doma : )
BlíÏí se podzimní plískanice a zima. Máte
recept na deprese z nedostatku sluneãního
svitu?
Nakoupím si lexaurin, sednu do u‰áku a obuji
si papuãe… Ne, to ne. Nejspí‰ budu deprese,
které jistû pfiijdou, zahánût prací. Prací a po-
zitivním my‰lením. Pokusím se prostû chmu -
ry od sebe co nejrychleji odehnat. Ono taky
ãlovûku nic jiného nezb˘vá, jinak by se v tom
utopil. 

Jifiina Veselá, foto: jef Kratochvil
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in memory
van˘ les by se v‰ak zajisté skvûl ve zdraví díky
jeho odpovûdné péãi. Zúãastnil se v‰ak zkou-
‰ek na Divadelní akademii múzick˘ch umûní
v Praze, byl pfiijat a to rozhodlo – zvítûzilo di-
vadlo.

Jeho prv˘m angaÏmá se stalo jihlavské
Horácké divadlo, kde debutoval v roli Rytífie
des Grieux, i kdyÏ zkou‰el roli Tiberge. Jeho
kolega se v‰ak tûsnû pfied premiérou zhroutil
a Lumír s úspûchem jeho roli znamenit˘m zá-
skokem pfievzal. I stalo se pak v jeho Ïivotû 
a v rÛzn˘ch angaÏmá je‰tû mnohokráte, kdyÏ
kolega z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohl hrát svou
roli, Ïe byl povolán opût Lumír a  ten se aÏ
v neuvûfiitelnû krátkém ãase zvládnul na roli
pfiipravit natolik skvûle, aÏ nikdo nemohl po-
znat, Ïe se jedná o záskok. V˘born˘ záskokáfi,
dalo by se zjednodu‰enû fiíct. Ale… Za onou
mimofiádnou schopností se skr˘valo nûco
mnohem jiného. 

Pro Lumíra totiÏ nebylo divadlo nikdy
pouze prostorem pro jeho osobní exhibici.
VÏdy s naprostou váÏností vnímal základní
nosnou ideu existence divadla vÛbec – „jako
závaÏn˘ a nenahraditeln˘ dialog mezi diváky
a divadelníky o v‰ech spoleãensk˘ch a obec -
nû lidsk˘ch otázkách“. Pfiíkladnû pozornû
naslouchal reÏisérovû inscenaãní koncepci, 
a pfies prvotní diskuse jí následnû nejenom
plnû pfiesvûdãenû slouÏil, av‰ak stával se 
i jejím vykladaãem pro jiné. Onu  koncepci
pak jemnû vybru‰oval jak ve svém v˘konu,
tak obûtavû a nad rámec sv˘ch povinností
pomáhal nalézat i cesty pro jiné, ktefií zatím
tápali. Sledoval pozornû v‰echny zkou‰ky 

LUMÍR PE≈ÁZ (4. 7. 1931 – 10. 9. 2012)

VáÏené dámy a pánové, váÏení pozÛstalí,
pfii‰li jsme se rozlouãit s v˘jimeãn˘m ãlo-

vûkem, vzácn˘m – protoÏe bystr˘m, mou-
dr˘m a nadmíru obûtav˘m kamarádem,
divadelním hercem a kantorem, krásn˘m ãlo-
vûkem – panem Lumírem PeÀázem.

Tam na tom na‰em moravském – tvrdém
a razovitém severu se rodí lidé, pro které
vÏdy a za v‰ech okolností stojí pravda na
prvém místû. A takov˘ byl i Lumír. Nesmlou-
vavû se za pravdu bijící i tehdy, kdy by jiní
dávno unavenû mávli rukou. Narodil se v Os-
travû a jeho snem bylo vystudovat lesnickou
‰kolu. Snad by byl jako myslivec v nûjaké há-
jovnû ‰Èastnûj‰í, kdo ví. Jím obhospodafio-
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a to i ty, kter˘ch se neúãastnil
a zhusta nav‰tûvoval i dal‰í
pfiedstavení svého i jin˘ch di-
vadel. Právû proto mohl
rychle nastudovat jinou roli,
neboÈ byl vÏdy pfiesnû pfiipra-
ven a správnû zasvûcen! 

Vá‰nivû i pouãenû disku-
toval jak o v˘sledcích snaÏení
se v‰ech sv˘ch kolegÛ, tak 
i o dal‰ích umûleck˘ch obo-
rech. A se stejnou náruÏivostí
vedl rozpravy i o tûch proce-
sech, které utváfiejí spoleãnost,
ve které Ïijeme. Jeho soudy 
a názory vycházely vÏdy
z hloubky jeho srdce a i proto mohly b˘t ne
vÏdy laskavé, neboÈ jejich cílem nebylo utû-
‰ovat a uchlácholovat, n˘brÏ skrze jasné 
a konkrétní pojmenovávání rozliãn˘ch prob-
lémÛ  mûnit, napravovat a vylep‰ovat jak
celou inscenaci, tak i v˘kony kolegÛ a v ne
poslední fiadû vûci spoleãné, jimÏ jsme uvykli
fiíkat: politika. I proto se zcela logicky  stal
jedním z nejv˘znamnûj‰ích hegemonÛ Same-
tové revoluce v na‰em divadle, jejíÏ ideály se
snaÏil obhajovat i v letech následujících,
v dobû, kdy se pro mnohé jiné tyto ideály
staly obchodním zboÏím. Je‰tû dlouho po
svém odchodu do dÛchodu mi i pfiesto, Ïe
jsme se scházeli, zasílal ve formû osobních
dopisÛ anal˘zy jednotliv˘ch inscenací, které
u nás vidûl s odkazem na spoleãenská dûní,
která v na‰í zemi i v zahraniãí probíhala. 

Po Jihlavû vedla jeho umûlecká cesta do
Hradce Králové za jeho „Ïivotním reÏisérem
i divadelním fieditelem“, Milanem Páskem,
kterého pak následoval i na Lidickou uli  ci
v Brnû – do Divadla bratfií Mr‰tíkÛ. A v tûch
v‰ech divadlech hrál napfiíklad Shakes -
pearova Hamleta, Dona Carlose ve stejno-
jmenné Schillerovû tragédii a v témÏe
dra  matu pozdûji i mark˘ze Posu, roli, na kte-
rou sám vÏdy nejradûji vzpomínal. Stal se
âack˘m v Gribojedovû Hofii z rozumu, Vo-
cilkou ve Strakonickém dudákovi, ãi Vypra-
vûãem v dramatizaci Tolstého románu Vojna
a mír… Za ãtyfiicet let svého hereckého Ïi-
vota  se pfiedstavil ve 195 divadelních insce-
nacích! A sv˘m hereck˘m umûním obohatil 

i ãesk˘ film, televizi, rozhlas a dabing. Mnoha
reÏisérÛm, vãetnû mû, se stal v˘jimeãnû peã-
liv˘m a zdatn˘m asistentem a své dlouholeté
profesní zku‰enosti zúroãil jako pedagog na
dramatickém oddûlení Brnûnské konzerva-
tofie. Vychoval si tak fiadu sv˘ch pokraãova-
telÛ, mezi nimiÏ na prvém místû pro nûj vÏdy
stála jeho jediná dcera Marcela PeÀázová.
V divadle mûl vÏdy celou fiadu pfiátel a s jed-
ním z nich, Honzou Kuãerou utíkali ãasto do
podhÛfií JeseníkÛ, kde v jedné malebné ves-
niãce spoleãnû vytvofiili malé hájemství klidu
v podobû chaloupky se zahradou. A ta za-
hrada, snad jako pandán na nesplnûn˘ les-
nick˘ sen, se stala Lumírovi vedle divadla 
a knih tou nejvût‰í zálibou a láskou.  A s ní
nakládal obdobnû jako s divadlem, o kterém
vûdûl v‰echno. Tak i o kvûtinách, skalkách,
zeleninû i stromech vûdûl nad jiné dobfie, co
potfiebujou, aby se jim krásnû dafiilo.

SvÛj cel˘ Ïivot zasvûtil pravdû, jejímu ne-
lehkému hledání, jejímu ‰ífiení a její obha-
jobû. A protoÏe ho náhoda svedla s dobou,
kdy se to nenosilo, nebyly v‰echny dny jeho
Ïivota zrovna proslunûné, coÏ mu kupodivu
nikdy nevadilo. I proto jsme ho vÏdy vnímali
jako skuteãného rytífie, pro kterého je obecn˘
prospûch dÛleÏitûj‰í neÏ jakékoli rány
osudu… 

Pan Lumír PeÀáz nám bude scházet pro
své nádherné lidské i absolutní profesionální
kvality!

Dûkujeme ti! âest tvé památce. 
Stanislav Mo‰a
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MINIRECENZE ROVNOSTI: FAIDRA 
Jak moc souãasn˘ mÛÏe b˘t text sahající sv˘m
vznikem aÏ k pfielomu na‰ich letopoãtÛ uká-
zala uplynul˘ víkend první premiéra nové se-
zony Mûstského divadla Brno. ReÏisérka
Hana Bure‰ová, která se spolu se sv˘m dvor-
ním dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem
specializuje na znovuoÏivování jiÏ skoro za-
pomenut˘ch dûl, sáhla tentokrát po Senecovû
básnickém dramatu Faidra. 
¤ímského filozofa a spisovatele Lucia An-
naea Seneku, nûkdej‰ího vychovatele mla-
dého císafie Nerona, pfiitom objevila pro
ãeská jevi‰tû úplnû novû, poprvé pfied pûti
lety v praÏském Divadle v Dlouhé. Tehdy 
v titulní roli zazáfiila Helena Dvofiáková,
která za svÛj v˘kon získala i Cenu Alfréda
Radoka. Tfiiatfiicetiletá hereãka si své déjà vu
ve stejné postavû odbyla i v Brnû, kde byla aÏ
do roku 2006 v angaÏmá. A znovu ukázala, Ïe
pro ztvárnûní velk˘ch heroin nemá mezi sou-
ãasn˘mi mlad˘mi hereãkami konkurenci.
Pfiesná ve v˘razu i gestech, správné rovno-

váze mezi nezbytnou mírou patetiãnosti a pfii-
rozenosti, emoãnû obnaÏená aÏ na dfieÀ (ten-
tokrát i doslova – pfii jevi‰tnû naprosto ãisté
scénû, v níÏ nahota nepÛsobí nijak vulgárnû,
spí‰e aÏ obrazotvornû). 
Vhodného protivníka i obûÈ sv˘ch citÛ na‰la
Dvofiáková v brnûnském souboru v Luká‰i
Janotovi, kter˘ si s nároãnou rolí Faidfiina
syna Hippolyta (pro nûj první tohoto typu)
poradil s pfiesnou mírou hereck˘ch gest a bez-
chybn˘m pfiednesem klasického ver‰e. 
Skoro aÏ rituální podobu scén dokresluje ryt-
mizovaná hudba s prvky Orientu, kterou
pfiímo na scénû pfiiÏivuje aÏ ‰amansky vyhlí-
Ïející vedoucí chóru v podání Igora Ondfiíãka.
Devadesátiminutová inscenace plyne sviÏnû,
i díky ‰krtÛm pÛvodního rozsáhlého textu 
a koncentraci pfiíbûhu na nadãasová témata
osamûlosti, touhy po lásce nebo boje rozumu
a vá‰nivého chtíãe. Jakoby ãas nûkolika staletí
ani neubûhl, fie‰íme stejné otázky dnes i my.
Jen ne kaÏd˘ dovede b˘t za své ãiny odpo-
vûdn˘ stejnû dÛslednû a nevratnû jako Faidra. 
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 11. 9. 2012 

RECENZE âRo 3 – VLTAVA: FAIDRA  
Senekova Faidra vychází ze známého fiec-
kého m˘tu o královnû, která se vá‰nivû zami-
luje do nevlastního syna. Ten v‰ak její city
neopûtuje, a tak zhrzená macecha obviní mla-
díãka ze znásilnûní. U Seneky konãí zápletka
tragicky: neãekanû se navrátiv‰í král Theseus
svolává na syna Hippolyta pomstu a teprve
poté, co je jeho tûlo roztrháno na kusy, pfiizná
se Faidra ke lÏi a spáchá sebevraÏdu.
ReÏisérka Hana Bure‰ová inscenuje Sene-
kovu pfiedlohu jako typické drama hrÛzy, 
v nûmÏ je Hippolytova smrt líãena do krva-
v˘ch podrobností a trpící Faidra si libuje 
v majestátní rétorice. Ke spolupráci si Bure-
‰ová pfiizvala stejn˘ inscenaãní t˘m, s nímÏ
pfied pûti lety pracovala v praÏském Divadle
v Dlouhé. Ve znalém pfiekladu Evy Stehlí-
kové a v kondenzované úpravû, na níÏ se
vedle reÏisérky podílel také dramaturg ·tû-
pán Otãená‰ek, plní dÛleÏitou roli také tfií-
ãlenn˘ dívãí chór, kter˘ za pohybové
spolupráce Hany Halberstadt pÛsobí jako ak-
tivní spolutvÛrce dûjového napûtí. 
Inscenaci prospûlo, Ïe se hraje bez pfiestávky
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a v divácky únosné devadesátiminutové
délce. Je pouãená v antické poetice, vkusnû 
a úãelnû pracuje s nahotou, jeÏ doprovází Fai-
dfiino vyznání lásky k Hippolytovi, a koneãnû
také uváÏlivû aranÏuje drastické scény, mezi
nûÏ patfií tfieba stylizovan˘ pohfieb na kusy ro-
zervaného mladíkova tûla. Pfiesto se nad in-
scenací vzná‰í otázka, zda má jako replika
star‰ího díla vÛbec smysl. âásteãnû na ni 
v programové broÏufie odpovídá rozhovor 
s pfiedstavitelkou titulní role Helenou Dvo-
fiákovou, která mimochodem za praÏskou
Faidru získala Cenu Alfréda Radoka i nomi-
naci na Cenu Thálie. Zatímco v Praze ‰lo 
o komorní podívanou, v Brnû se hraje na vel-
kém jevi‰ti pro poãetné hledi‰tû âinoherní
scény. Sama Dvofiáková pak sv˘m v˘konem
na jevi‰ti dokládá, Ïe nastudování téhoÏ kon-
ceptu v Brnû smysl má: její Faidra je Ïena
velké vnitfiní energie, která po pfiekroãení ro-
zumn˘ch mezí pfiijímá svÛj údûl a bere vinu
na sebe. Sv˘m nasazením jí sekundují v‰ichni
dal‰í aktéfii, nejv˘raznûji zfiejmû Viktor Skála
jako Theseus a Irena Konvalinová v úloze
chÛvy. Zvlá‰tû Konvalinová pak vytváfií po-
zoruhodnou studii: její chÛva je pfiímoãará
Ïena z lidu, jejíÏ ãiny paradoxnû pfiiná‰ejí ne-
‰tûstí tûm, jimÏ mûly pomáhat. 
Senekova Faidra na jevi‰ti Mûstského di-
vadla v Brnû má skvûlé herecké obsazení 
a reÏijní vedení. 

David Kroãa, âRo – Vltava, 2. 10. 2012 

FUNNY GIRL V BRNù – DIVADLO,
KTERÉ BAVÍ, DOJÍMÁ A DOKAZUJE,
ÎE ÎIJE 
Mûstské divadlo v Brnû nemá nouzi o diváky
a zÛstane to tak patrnû i nadále. Dal‰í insce-
nací, která má za sebou veleúspû‰nou premi-
éru, je muzikál libretistky Isobel Lennartové,
textafie Boba Merrilla a hudebního skladatele
Julia Styne Funny Girl. Nutno je‰tû podotk-
nout, Ïe supervizi nad americkou premiérou
mûl Jerome Robbins, velikán broadway-
ského muzikálu, kter˘ na svém kontû uÏ mûl
slavná díla, jako napfiíklad West Side Story,
Gypsy nebo ·umafi na stfie‰e. 
Pfiíbûh o‰klivého Ïidovského dûvãátka, které
se talentem a pracovitostí vypracuje na
hvûzdu první velikosti, není smy‰len˘. Ta

Fanny skuteãnû existovala a témûfi v‰e, co je
v dojímavém libretu, se stalo. Fanny opravdu
pocházela z nuzného prostfiedí, opravdu se ze
zapadl˘ch barÛ postupnû vypracovala aÏ do
známé revue Florenze Ziegfelda. Skuteãnû se
stal její osudovou láskou hazardní hráã, kra-
savec s dobr˘m srdcem, ale muÏ s ne‰Èastnou
a stále krachující kariérou, kter˘ pozdûji jiÏ
slavné Fanny velmi ztrpãoval Ïivot. Nádherná
látka pro muzikál. Nerodil se v‰ak lehce,
mnoho let autofii hledali tu správnou Fanny,
aÏ ji na‰li v zaãínající „hvûzdiãce“ hudebního
nebe, v Barbfie Streisandové. Jejím partne-
rem se stal v té dobû jiÏ slavn˘ a fanynkami
milovan˘ Omar Sharif. Pikantní na tom v‰em
je, Ïe právû v dobû, kdy Izrael a Libanon vedl
zniãující válku (1968), tak New York tleskal
lásce Îidovky a Araba. Následovala neuvû-
fiitelnû slavná cesta muzikálu do Lond˘na 
a pak do celého civilizovaného svûta. Dlouho
na sebe nenechala ãekat ani filmová verze se
stejn˘m obsazením hlavních protagonistÛ.
Samozfiejmû v˘borná byla volba reÏiséra
snímku. William Wyler mûl za sebou osca-
rové snímky Ben-Hur nebo Prázdniny 
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v ¤ímû. Nemohlo to ani dopadnout jinak.
Funny Girl je prostû jeden z nejlep‰ích ame-
rick˘ch hudebních snímkÛ v‰ech dob. Právû
proto, Ïe filmová verze je tak slavná, i proto,
Ïe není vÏdy k nalezení hereãka, která by
zvládla tak nároãnou roli a snesla srovnání 
s Barbrou Streisand, snad proto se divadelní
verze muzikálu aÏ tak ãasto na jevi‰tích ne-
objevuje. Tonyho ve West Side Story mÛÏe
hrát kdekter˘ kvalitním hlasem disponující
pohledn˘ mladík. Mlékafie Tovjeho ze ·u-
mafie na Stfie‰e zase slovutn˘ muzikálov˘
bard. Ale Fanny musí b˘t neuvûfiitelnû pohy-
bovû nadaná, musí mít krásn˘ hlas s dávkou
patetiãna i komiãna, musí b˘t du‰í komikem
a musí mít v˘drÏ. VÏdyÈ aÏ na pár minut zÛs-
tává na jevi‰ti pofiád… 
Tento muzikál stojí a padá na jediném inter-
pretovi. PakliÏe údajnû není mal˘ch a velk˘ch
rolí, tady to skuteãnû neplatí. V‰echny úlohy
v tomto muzikálu jsou zastupitelné. Ale kdyÏ
není dobrá Fanny, je ‰patné celé dílo. Na
jedné z prvních repríz jsem vidûl Radku Cou-
falovou. Od roku 2001, co nastoupila do sou-
boru, si zahrála role vût‰í, men‰í, i ty
nejnároãnûj‰í. Sally v Kabaretu, Markétu La-
zarovou, Nanu, ale také Evitu nebo Katefiinu
ve Zkrocení zlé Ïeny. Dohromady se lze do-
poãítat více neÏ dvacítky rolí. A to asi byla
dobrá prÛprava na Fanny. Je nutné je‰tû pfii-
pomenout, Ïe v alternaci hraje Fanny Hana
Holi‰ová, také zku‰ená hereãka, která má za
sebou mimo jiné úspû‰né titulní role Evity Pe-
rónové i PapeÏky Jany ãi Vypravûãku v Jose-
fovi a jeho úÏasném pestrobarevném plá‰ti.
Kromû toho hrála v mnoha jin˘ch ãesk˘ch di-
vadlech a zku‰enosti i drive na Fanny zcela ur-

ãitû má. Radka Coufalová se role zhostila 
s obrovsk˘m nasazením, její Ïivel doslova za-
chvátil jevi‰tû. Zpívá, tanãí i karikuje jako 
o Ïivot.
Dvû hereãky do hlavní postavy tedy máme.
Nezaãali jsme trochu obrácenû? Nejdfiív
herci, potom realizátofii? Pokraãujme. To dílo
totiÏ opravdu stojí a padá na hercích a insce-
nátorÛm, ktefií herce vybírali a vedli, se vû-
nujme pozdûji. Tak tedy ná‰ Omar Sharif,
role Nicka, hazardního hráãe. Vidûl jsem
Ale‰e Slaninu (alternuje Luká‰ Vlãek – vidûl
jsem ho jako Javerta v Bídnících a Talimona
v Cikánech, co jdou do nebe – so‰n˘ muÏ s v˘-
razn˘m hlasem). Ale‰ Slanina je ale pfiesnû
tím neodpovûdn˘m i zamilovan˘m chlapem,
hráãem par excellence a my vûfiíme Fanny, Ïe
je do nûj bezmocnû zamilovaná, pobláznûná
a ochotná obûtovat v‰echno. I kariéru. Stejnû
tak mi je líto, Ïe jsem nevidûl oba principály
Ziegfeldy. Ladislav Koláfi hraje tu roli jistû 
s chutí a noblesou, která mu je vlastní. V re-
príze, kterou jsem vidûl, záfiila robustní po-
stava ZdeÀka Junáka, kypící na‰tvaností 
i srdeãností ve správnû dávkované mífie.
Dal‰í, i ty men‰í role, jsou v muzikálu krásné.
Mne zaujala mimo jiné Zdena Herfortová 
v roli maminky Fanny (alternuje Hana
Horká, která musela b˘t také bezvadná), ale
paní Herfortová byla kouzelná pfiedev‰ím ve
zpûvnû taneãních scénách, ve kter˘ch se po-
hybuje s neuvûfiiteln˘m ‰armem. 
Koneãnû se dostáváme k realizátorÛm muzi-
kálu. ReÏie a úpravy se zhostil Pavel Fieber,
kter˘ v tomto divadle jiÏ nûkolikrát reÏíroval,
napfiíklad muzikály Cabaret nebo Evita. Jistû
mu byla oporou dramaturgynû Klára Latz-
ková i hudební nastudování místním Danem
Kalouskem a nûmeck˘m dirigentem Caspa-
rem Richterem, kter˘ je v Brnû jako doma,
vÏdyÈ zde dirigoval nejeden orchestr a byl
také ‰éfdirigentem brnûnské Janáãkovy
opery. Funkãní scéna Christiana Floerena
hezky souzní s kost˘my Andrey Kuãerové 
a jednoduch˘mi efekty (jistû i díky svûtelné
reÏii Davida Kachlífie) dokáÏe vytvofiit ko-
morní atmosféru i velkolepou scénu zábavné
revue Ziegfeld Follies.
Co fiíci závûrem? Divadlo, které baví, di-
vadlo, které dojímá, divadlo, které zázraãnû
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Ïije – to je muzikál Funny Girl na Hudební
scénû Mûstského divadla Brno. A lístky jsou
uÏ na dlouho dopfiedu opût vyprodané, pro-
toÏe dobré zprávy se v Brnû ‰ífií rychlostí
blesku. Je‰tû jeden postfieh na závûr. 
Ve foyeru divadla stál stolek a na nûm pod-
pisové archy Pomozte svému divadlu. 
V tomto provolání se ozvaly profesionální
scény z âeské republiky se Ïádostí, aby ti co
pfierozdûlují peníze, moudfieji nakládali s fi-
nancemi, které by mûly smûfiovat do umûní,
do divadel. Pfied pfiedstavením kolem podpi-
sov˘ch archÛ okounûli diváci, pár se jich tam
podepsalo. Potom, o pfiestávce, zaãalo b˘t
kolem archÛ tûsno. Diváci stáli k podpisu ve
frontû. I takov˘ zázrak dokáÏe dobfie zinsce-
novan˘ muzikál…

Peter Stoliãn˘, 
www.musical-opereta.cz, 1. 10. 2012   

JEKYLL A HYDE – SKRYTÉ STRÁNKY
LIDSKÉ POVAHY 
Souboj mezi dobrem a zlem je jiÏ v odvûké
historii lidstva jedním z nejdiskutovanûj‰ích
a nejzpracovanûj‰ích témat. Stevensonovo
zpracování tohoto námûtu bylo poprvé uve-
deno na podzim minulého roku v Mûstském
divadle v Brnû, kdy diváci mûli moÏnost ob-
divovat nejen bravurní v˘kon hlavního hr-
diny (Dr. Jekyll/Mr. Hyde) v podání Du‰ana
Vitázka, ale také muzikálové zpracování celé
scény.
Muzikál skladatele Franka Wildhorna a lib-
retisty Leslie Bricusseho na toto téma slavil
jiÏ velké úspûchy na newyorské Broadwayi 
i v fiadû evropsk˘ch státÛ. Není se tedy ãemu
divit, Ïe i zde tomu nebylo jinak. Velkolepû
pojaté scény jiÏ mnohokrát dokázaly, Ïe nejen
brnûn‰tí diváci se mají na co tû‰it. Mûstské di-
vadlo v Brnû se tentokrát zamûfiilo na muzi-
kálové zpracování, kdy nenechalo nic
náhodû.
Celá scéna pÛsobí propracovanû a stylisticky
bez chyby. Diváci se mohou tû‰it i na prosto-
rovou a videoartovou scénu Christophera
Weyerse s projekcemi Petra Hlou‰ka. Aã
tento muzikál se v nûkter˘ch pasáÏích roz-
chází s kniÏní pfiedlohou R. L. Stevensona, je
i tak se na co tû‰it. Procítûnost a pfiedev‰ím
bûsniv˘ pfiístup Du‰ana Vitázka byl zcela fa-

mózní a intonaãnû bez chyby. V zápase o tra-
gicky rozdvojenou identitu se umí promûnit
v jediném taktu hlasovû i gesty. Jednoznaãnû
nevídan˘ muzikálov˘ v˘kon, kter˘ pozvedl
v‰echny diváky ze sv˘ch sedadel.
Zpracované scény, jako napfiíklad lond˘nské
podsvûtí, jenÏ vtáhne diváka zcela do dûje.
Také hudba nezÛstává pozadu za inscenací 
a hereck˘mi v˘kony, kdy si kaÏd˘ divák vy-
chutnává tóny pod taktovkou vûhlasného di-
rigenta Caspara Richtera. Richterovo
nasazení je patrné i v hereck˘ch v˘konech.
Co více dodat. Slova chvály pronesena a nyní
jen mohu v‰em vfiele doporuãit si nenechat
toto emocionálnû strhující pfiedstavení ujít.  

Jana âumová, 
www.studentpoint.cz, 27. 4. 2012 

PAVLA VITÁZKOVÁ: NEUZNÁVÁM
HRANICE, A TO V NIâEM 
¤ekni mi, jakou má‰ barvu vlasÛ, a já ti
povím, o jak˘ seriál jde, napadlo mû pfii se-
tkání. Pavla je totiÏ v kaÏdém jiná. Tempera-
mentní zrzku Kláru z Redakce vystfiídala
melírovaná SoÀa v Cestách domÛ. A v Prv-
ním kroku ztvárnila blonìatou uãitelku tance
Dianu. Ale v civilu jí dnes slu‰í temnû hnûdá,
i kdyÏ se narodila jako ãistá plavovláska.
Je‰tû nedávno jste jezdila patnáctkrát v mû-
síci do Prahy, tentokrát jsme za vámi pfiijeli
do rodného Brna. Co v‰echno je jinak?
Tuhle sezónu jsem slíbila svému domov-
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skému divadlu, kde jsem od ‰estnácti let, Ïe
se mu budu víc vûnovat. ProtoÏe mû uÏ ponû-
kolikáté velkoryse pustili do seriálu. Tak jsem
naskoãila do zkou‰ení úÏasné hry V˘kfiiky do
tmy. Hrajeme dva manÏelské páry, v nichÏ se
partnefii navzájem prohodí. Je to hra o tom,
co jsme v‰ichni zaÏili. A kdo je‰tû ne, tak to
urãitû zaÏije. O vyhasnutí ve vztahu, o tom, co
lze je‰tû vrátit, jak moc chránit partnera, zda
pouÏít milosrdnou leÏ nebo si fiíkat i bolestné
vûci. Nûkoho posunou, druhého zabijí. Taky
mám po premiéfie Cida s reÏisérem Romanem
Polákem, coÏ je klasická rytírna v mírnû mo-
derním pojetí. A chodím se hodnû koukat na
kolegy, doháním, co jsem zme‰kala.
Vy jste se vlastnû pfies tanec dostala k di-
vadlu. Jak to pfiesnû bylo? 
Jako vût‰ina holãiãek jsem chtûla b˘t v první
tfiídû hereãkou. Ov‰em herecké ani hudební
geny nemám naprosto Ïádné, nikde nikdo.
Asi ve dvanácti letech jsem zaãala tancovat
disko‰ky. Pozdûji jsem se dostala ke spoleãen-
skému tanci, odkud jsme v pubertû utíkali 
k modernû a jazzdance – ve skupinû s Davi-
dem Strnadem, coÏ je v˘born˘ taneãník 
a choreograf.
âerpám z toho doteì. Nemám Ïádnou herec-
kou ‰kolu, ale jeho v˘rok, Ïe nejmen‰í pohyb
je pocit, mi hodnû objasnil. KvÛli tancování
jsem ‰la na konkurz do West Side Story
– a ocitla jsem se v ‰estnácti na jevi‰ti.
A kdy jste tancovala naposledy?
KdyÏ jsme byli s divadlem ve ·panûlsku, bylo
tfieba improvizaãnû pokr˘t jednu píseÀ. ¤ekli
mi: Pavli, vezmi si nûco na sebe a bûÏ to udû-
lat. Kluci baleÈáci mû poprvé vidûli v pohybu
a stra‰nû se divili, proã netanãím profesi-
onálnû. JenÏe já nemám klasické základy 
a bez toho není taneãník. TakÏe moje velké
pfiání dûlat jednou velkou taneãní roli se uÏ
asi nesplní. Ale chodím se na tanec aspoÀ
dívat, je pro mû nejãist‰í disciplínou.
Vím, jak je to tûÏké, kolik je za tím dfiiny.
Operu mÛÏete dûlat do ‰edesáti i dál, herectví
do smrti, ale taneãníci mají jepiãí Ïivot. Moc
je obdivuju… A obãas si zatanãím v na‰ich ãi-
noherních pfiedstaveních.
Kdy se z pekla vyloupla zdravû sebevûdomá
sleãna?
Zlomilo se to aÏ ve chvíli, kdy zaãaly fungo-

vat mezi kamarády jiné principy. âili zhruba
osmá tfiída a potom gympl, tam jsem uÏ cho-
dila ráda, uÏ bylo o ãem si povídat. Ale to
smutné dûtství, pocit odtrÏení a velkého ne-
porozumûní se svûtem byl jen a jen mÛj prob-
lém. Mnû nikdo nic zlého nedûlal! B˘t malá
mû zkrátka nebavilo a jsem stra‰nû ráda do-

spûlá. A tû‰ím se, aÏ budu stará!
Kolik chcete mít jednou dûtí?
Minimálnû dvû, aby byly parÈáci. Pro mû je
rodina moc dÛleÏitá, protoÏe co ãlovûku v Ïi-
votû jinak zbude? U sourozencÛ jde o bez-
podmíneãnou lásku, sestry mi mÛÏou zavolat
nebo já jim klidnû ve dvû v noci. A nemusím
jim za to nic oplácet. Jsme na sebe pofiád na-
pojené, vycítíme, kdyÏ nûco potfiebujeme.
Jedna je advokátka a druhá asistentka na
urologii, coÏ se hodí, jsou to uÏiteãné profese.
Vá‰ muÏ Du‰an je taky herec a nedávno zís-
kal druhou Cenu Thálie za muzikál. Berete
stejnou profesi jako v˘hodu?
Hlavnû v harmonogramu, jinak mi to je
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jedno. VÏdycky jsem vyÏadovala, protoÏe mám blbou povahu, aby mÛj
chlap byl zedník, manaÏer, klavírista, herec, zvukafi, cokoliv – ale aby to
dûlal dobfie. Nezvládla bych mít bankovního úfiedníka, kter˘ svoje povolání
neumí a za zády si o nûm ‰eptají, Ïe zase nûco zkazil. TakÏe jsem ráda, Ïe
mÛj muÏ je v tom, co dûlá, dobr˘. Práci si domÛ netaháme, jen kdyÏ jeden
poprosí.
Du‰an je pÛvodem Slovák a stane se, Ïe si není jist˘, jak fiíct nûjakou vûtu
bez chyby, tak si sedneme a vypilujeme ji. Ale Ïe bychom se kritizovali, to
ne. My se chválíme, je pfiece dÛleÏité mít podporu. Na kritiku fungují ka-
marádi a kolegové, ktefií mi fieknou v‰echno popravdû, i kdyÏ mû potom
bolí v bfii‰e. Tak to má b˘t, o to jde. S muÏem si radûji pustíme dobr˘ film.
A po premiéfie si dáváte aspoÀ dárky…
Pfied premiérou, jako zlomvazky. Du‰an uÏ mû má pfieãtenou, takÏe
vÏdycky dostanu to, po ãem touÏím. Tfieba naposled jsem dostala ãtyfii at-
lasy ptákÛ. ProtoÏe jak chodím ráda po lese, nevím, co kde zpívá, jak vy-
padá rehek nebo ãíÏek. A hroznû mû to rozãiluje. Teì bude staãit otevfiít
atlas… Je to vá‰eÀ!
Poznali jste se v divadle. Sly‰ela jsem, Ïe jste si ho musela ulovit. Je to
tak?
Z jeho strany to opravdu nebyla láska na první pohled. Musela jsem pouÏít
Ïenskou taktiku. KdyÏ jsem ho uvidûla, fiekla jsem si, Ïe takového chlapa
si nenechám vzít, byl fakt dobrej. Hráli jsme oba ve Vlasech, on Bergera.
Ve scénû, kdy se musí hodnû rozãílit a pak tanãí na stole, byl prostû úÏasn˘.
Ale vidûla jsem, Ïe b˘t opravdu hodnû zl˘ nedokáÏe, Ïe tu ‰tûkavost a agre-
sivitu v sobû nemá. ¤ekla jsem si: „Takovej kluk a tak hodnej, Ïe ani neví,
jak se po‰lou lidi správnû do háje?“
Mûl tehdy pfiítelkyni, takÏe jsem myslela, Ïe nemám ‰anci. Ale kdyÏ se ro-
ze‰li, nastartovala jsem – pûknû jsem se navonûla a snaÏila jsem se dûlat,
Ïe mû vÛbec nezajímá. Tehdy to byla vÛnû Pleasure, dnes uÏ Chance od
Channela.
Du‰an se podobá krásnému Orlandu Bloomovi. Je i stejnû obletovan˘?
On si nemyslí, Ïe je krásn˘. Má rád Brada Pitta a v legraci fiíká, Ïe jedinou
nevûru, kterou by mi odpustil, by byla právû s Bradem, Ïe by nám i fiidiãe
dûlal! Toho obdivuje, toleruje, pofiád na nûj shání ãíslo, aby k nám uÏ ko-
neãnû pfiijel.
JenÏe kdyÏ vidûl Piráty z Karibiku, pfii‰el zkrou‰enû a fiekl: „Já ale nejsem
Brad Pitt, já jsem Orlando Bloom, podívej se na nûho: úzká pusa, Ïádná
brada, hubenej, hroznej. A já jsem úplnû stejnej!“ Uklidnila jsem ho, Ïe ho
mám ráda i jako Orlanda, co mám dûlat, pfiece ho nezahodím?
A co sousedi? Îijete na malé vsi u Brna. âím vás vlastnû zlákal Ïivot
mimo mûsto?
Je to je‰tû mûstská ãást, deset minut autem od divadla. Kdo to ale trochu
zná, ví, Ïe je to oblast, kam uÏ zasahuje Moravsk˘ kras, 500 metrÛ nad
mofiem, s úÏasn˘m vzduchem a lesy, krasov˘mi jeskynûmi…
Prostû nádhera, divoãina, kde Ïijí v‰echna zvífiata. ¤íkáme vÏdycky, Ïe je-
deme do na‰eho zoo koutku, a tipujeme si, koho zase potkáme a kdo nás
pfiekvapí. Já potfiebuju k Ïivotu pfiírodu, moÏnost jít ven, vezmu velké boty
a za minutu jsem v hlubok˘ch lesích. A tak si tam Ïijeme, jen s kocourem
a vlãákem. Starousedlíky skoro neznáme.

Klára ¤íhová, www.novinky.cz, 1. 9. 2012
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PřiPravujeme arsenik a staré tety

„Nejsem jenom herec a autor divadelních her,
jsem, a to velice rád, v první fiadû divák. Rád
si zapláãu, kdyÏ je to k pláãi, a rád se smûju,
kdyÏ je to k smíchu. Málokdy jsem se tak za-
smál jako tehdy a fiekl jsem si, Ïe budu-li mít
je‰tû nûkdy vliv na divadlo, Ïe bych tu hru rád
na nûm vidûl.“ Tûmito slovy ãlovûk, kter˘ ro-
zumûl humoru jako málokdo, Jan Werich,
popisoval svÛj záÏitek z komedie Josepha
Kesselringa Arsenic and Olc Lace (Arzenik 
a staré krajky), kterou vidûl na Broadwayi
v roce 1944. Skuteãnû pak uvedl hru pod ná-
zvem Jezinky a bezinky v ãeské premiéfie
v praÏském Divadle ABC v roce 1958 s Na-
ta‰ou Gollovou, Elenou Hálkovou, Mirosla-
vem Horníãkem a Milo‰em Kopeck˘m
v hlavních rolích. (My jsme se rozhodli uvá-
dût hru pod originálu bliÏ‰ím, ale údernûj‰ím
názvem Arsenik a staré tety.)

Legenda praví, Ïe nepfiíli‰ úspû‰n˘ autor
melodramat Joseph Kesselring napsal v roce
1942 Arsenik a staré tety pÛvodnû jako váÏnû
mínûné melodrama o dvou star˘ch dámách,
které aÈ dûlají cokoliv, dûlají to pro blaho bliÏ-
ních a vyznaãují se velkou zboÏností a dobro-
ãinností. Rukopis se v‰ak dostal do rukou
hereãce Dorothy Stickneyové, kterou jeho
my‰lenka okouzlila a seznámila s ní svého
manÏela, dramaturga a producenta Howarda
Lindssaye, Ten spolu se scénáristou Russe-
lem Crowsem ohleduplnû pfiivedli autora 
k drobné zmûnû Ïánru… Dvû pfielaskavé te-
tiãky zÛstaly, jen metody, kter˘mi oblaÏují lid-

stvo kolem sebe, jsou velmi nestandardní.
Z cituplného melodramatu se stala rozko‰ná
konverzaãní komedie, která si zároveÀ s ra-
dostí stfiílí z poklesl˘ch hororÛ, pfieplnûn˘ch
rozliãn˘mi monstry, Drákuly a Frankensteiny.
V „novém kabátû“ zaznamenala hra na
Broadwayi neb˘val˘ úspûch – do pfiipsané po-
stavy sériového vraha s neustále „pfieoperová-
van˘m“ obliãejem pak navíc pánové Lindsay
a Crowse získali legendárního pfiedstavitele
Frankensteina a jin˘ch hororov˘ch figur Bo-
rise Karloffa, kter˘ v inscenaci de facto paro-
doval sám sebe (Jonathana si po nepovedené
plastické operaci obliãeje v‰ichni pletou právû
s Borisem Karloffem). Karloff si postavu za-
hrál i ve filmové verzi reÏiséra Franka Capry
z roku 1944, v níÏ v ústfiední roli synovce obou
tet, zarytû staromládeneckého kritika Morti-
mera Brewstera, exceloval Cary Grant.

Tato nestárnoucí záruka dobré zábavy se
ov‰em pfies to, Ïe pro‰la mnoha svûtov˘mi 
i ãesk˘mi jevi‰ti, v Brnû hrála jedinkrát v roce
1966. I proto na ni padla volba b˘t leto‰ní
„silvestrovskou komedií“ – dal‰ím dobr˘m
dÛvodem je mimofiádná herecká osobnost
Zdeny Herfortové, pro níÏ bude role Abby
Brewsterové jistû neb˘vale vdûãnou pfiíleÏi-
tostí. Spoleãnû s ní se v hlavních rolích pfied-
staví Jana Gazdíková (Marta Brewsterová),
Martin Havelka (Mortimer Brewster), 
Evelína Kachlífiová (Elaine Harperová), 
Jaroslav Matûjka (Jonathan Brewster), Petr
·tûpán (Teddy Brewster), Vojtûch Blahuta
(Dr. Einstein) a nováãek souboru Robert
Urban (O’Hara). Hra bude uvedena v pfie-
kladu ZdeÀky Werichové a Marie Fantové,
adaptaci Jana Wericha a inscenaãní úpravû
Petra Gazdíka a Jana ·otkovského. ReÏie se
ujal Petr Gazdík, scénu navrhl Emil Ko-
neãn˘, kost˘my Andrea Kuãerová a Eli‰ka
Ondráãková, hudbu pro inscenaci sloÏil Igor
Vavrda. 
Premiéra se odehraje na âinoherní scénû 
15. a 31. prosince 2012.

Jan ·otkovsk˘

40
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Kesselring
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stalo se

Legenda moravského folkloru Jifií Pavlica s Ivanou
VaÀkovou a Petrem Gazdíkem.

Igor Ondfiíãek a ledové kostky v ‰ampaÀském, vzpomín-
ka na prohibici.

âeská televize pfii natáãení muzikálu Divá Bára.

Zdena Herfortová, Radka Coufalová a Petra
Jungmanová po premiéfie Funny Girl.

ReÏisér Pavel Fieber se louãí se souborem po skonãení
práce na muzikálu Funny Girl.

Radka Coufalová, Stanislav Mo‰a, Josef Herman,
Stanislav Michalík a Zdena Herfortová.

Principál má doma nov˘ pfiirÛstek do rodiny. 

Hospodáfiská komora pfiipravila besedu s kandidáty na
hejtmana Jihomoravského kraje spojenou s pfiedpremié-
rou muzikálu Funny Girl.

Na filmová plátna dorazil film Posel reÏisera Vladimíra
Michálka.

Filmov˘ ‰táb pod vedením Vladimíra Michálka natáãel 
i pfied budovou divadla.  

Kromû Irenky Konvalinové si ve filmu zahráli na‰i herci
Pavel Kunert, Ale‰ Slanina, Jan Kuãera a Karel Mi‰urec.

Na Velkou pardubickou se vypravili Jirka Mach se svojí
Ïenou Radkou Coufalovou a prosázeli v‰e, co mûli u se-
be.

Ov‰em Radka Coufalová nezapomnûla, Ïe na dostihy
chodí dámy v klobouku.
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Stavba scény pro inscenaci Jakub a jeho pán.

hrajeMe na Činoherní scénĚ 22. a 23. listoPadu 2012 

Robin Hawdon

ReÏie: Stanislav Slovák

Milan Nûmec
a Hana Holi‰ová
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rád bych se vám svûfiil s úvahami, které mû provázely pfii pfiípravû reÏie hry Milana Kundery Jakub a jeho pán. 
Taky trpíte pocitem, Ïe jste na v‰echno podstatné pfii‰li sami? Jak jinak, Ïe? „...rozumem opu‰tûni pfiicházíme
na tento svût...“ Ov‰em je nezbytnû nutné b˘t dûtmi donekoneãna kladoucími ruku na rozÏhavená kamna v do-
mnûní, Ïe nás nespálí, kdyÏ tak krásnû hfiejou? Kdo by si nepfiál b˘t tak nûjak od pfiírody vzdûlan˘, ale jak je to
s na‰í upfiímnou snahou pfiijímat cizí zku‰enosti, ãíst, vzdûlávat se, nechat si napovídat moudr˘mi uãiteli? VÏdyÈ
jak hodnotná jsou rozliãná tajemství i zku‰enosti dob dávno minul˘ch! A kdo dnes s poÏitkem otevfie starou kni-
hu plnou prachu, aby se dozvûdûl, Ïe v‰echny jeho „úÏasné“ osobní objevy jsou dávno patentovány?

Jsem ãlovûk na‰tûstí divadelní, a proto rád a na bázi dobr˘ch zku‰eností cituju...! A v onûch citacích
Sofokla, Ovidia, Shakespeara, âechova, Kundery a dal‰ích mám tu radostnou ‰anci rozehrávat nejprve ve své
bdûlé fantazii a pak s kolegy herci na jevi‰ti v‰echna ta dobrodruÏství, která ãlovûku poskytuje jemu vrozená
schopnost pfiem˘‰lení, zvaÏování i ona nádherná nutnost koneãné osobní formulace, Ïe je to právû tak a ne ji-
nak. (Na rozdíl od nûkter˘ch politikÛ, ktefií tak rádi oh˘bají my‰lenky dle toho, jak se jim to právû hodí, a ma-
terializují je pak do trapn˘ch konstatování, Ïe jednou je to s tûmi my‰lenkami tak a jindy zase onak.) Ó, jak jsem
tedy rád, kdyÏ se setkám s nûãím moudfiej‰ím, obsaÏnûj‰ím a lépe formulovan˘m, neÏ ãeho je schopná má stále
více zakomplexovanûj‰í mysl. A jak rád se po zádech jin˘ch, chytfiej‰ích ‰plhám k úvahám, které mi oni pfied-
pfiipravili! Znáte tu p˘chu, která vás bÛhvíproã nûjak znervózÀuje, kdyÏ znáte fie‰ení nûjakého problému a zdá
se vám, Ïe se jedná o vá‰ objev? A pak listujete napfiíklad Nesmrtelností Milana Kundery a ãtete: „Politik závi-
sí na Ïurnalistovi. Ale na kom závisejí Ïurnalisté?“ A ãtete dále a souzníte s autorem této my‰lenky ne v závis-
ti, Ïe jiÏ dávno pfied vámi právû on ten problém zformuloval mnohem lépe, neÏ jak byste toho byli schopni dnes
vy, ale i s nad‰ením, Ïe nejste sám, kdo takto uvaÏuje!

Rád bych zde uvedl jeden del‰í citát z nesmrtelné Kunderovy Nesmrtelnosti, kter˘ se t˘ká umûní malífiské-
ho, ov‰em dá se klidnû adaptovat na v‰echna ta lidská fiemesla, kter˘m se uvyklo fiíkat umûní.

„...Zaãal znovu skicovat do náãrtníku obrazy, které touÏil namalovat. Uvûdomil si v‰ak, Ïe návrat je uÏ ne-
moÏn˘. KdyÏ byl gymnazista, pfiedstavoval si v‰echny malífie svûta, jak jdou po stejné velké cestû; byla to králov-
ská cesta vedoucí od gotick˘ch malífiÛ k velk˘m ItalÛm renesance, a dále k HolanìanÛm, od nich k Delacroixovi, 
od Delacroixe k Manetovi, od Maneta k Monetovi, od Bonnarda (ach, jak mûl rád Bonnarda!) k Matissovi, od
Cézanna k Picassovi. Malífii ne‰li po té cestû v houfu jako vojáci, ne, kaÏd˘ ‰el sám, ale pfiece to, co objevil jeden,
slouÏilo jako inspirace druhému a v‰ichni vûdûli, Ïe se prosekávají dopfiedu do neznáma, které bylo jejich spo-
leãn˘m cílem a v‰echny je spojovalo. A pak se najednou stalo, Ïe cesta zmizela. Bylo to, jako kdyÏ se probudíme
z krásného snu; chvíli je‰tû hledáme blednoucí pfiedstavy, neÏ koneãnû pochopíme, Ïe sny se nedají pfiivolat zpát-
ky. Cesta zmizela, ale v du‰i malífiÛ pfiesto zÛstala v podobû neuhasitelné touhy „jít vpfied“. Ale kde je „vpfied“,
kdyÏ uÏ není cesta? V kterém smûru hledat ztracené „vpfied“? A tak se touha jít vpfied stala neurózou malífiÛ; 
utíkali kaÏd˘ na jinou stranu a pfiitom se ustaviãnû kfiiÏovali jako dav, kter˘ chodí sem a tam po stejném námûstí.
Chtûli se odli‰it jeden od druhého a kaÏd˘ z nich znovu objevoval jin˘ objeven˘ objev. Na‰tûstí se brzy na‰li lidé
(nebyli to malífii, n˘brÏ obchodníci a organizátofii v˘stav s jejich agenty a publicistick˘mi poradci), ktefií vtiskli
fiád tomu nepofiádku a urãovali, kter˘ objev je tfieba v tom kterém roce znovu objevit. To znovuzavedení pofiád-
ku velice zv˘‰ilo prodej souãasn˘ch obrazÛ. Kupovali je teì do sv˘ch salonÛ ti stejní boháãi, ktefií se je‰tû pfied de-
seti lety posmívali Picassovi a Dalímu, za coÏ je Rubens vá‰nivû nenávidûl. Teì se boháãi rozhodli, Ïe budou mo-
derní, a Rubens si oddechl, Ïe není malífiem. 

Jednou nav‰tívil v New Yorku Muzeum moderního umûní. V prvním poschodí byli Matisse, Braque, Picasso,
Miró, Dalí, Ernst a on byl ‰Èasten. Tahy ‰tûtcem na plátno vyjadfiovaly divok˘ poÏitek. Skuteãnost byla nádhernû
znásilÀována jako Ïena faunem, anebo se utkávala s malífiem jako b˘k s toreadorem. Ale kdyÏ vystoupil do vy‰-
‰ího poschodí s obrazy z nejsouãasnûj‰í doby, octl se na pou‰ti; nikde nevidûl stopu po veselém tahu ‰tûtce na plát-
nû; nikde stopu po poÏitku; zmizeli b˘k i toreador; obrazy ze sebe vypudily skuteãnost anebo ji napodobovaly 
s cynickou a bezduchou doslovností. Mezi dvûma poschodími tekla fieka Léthé, fieka smrti a zapomnûní. Tehdy si
fiekl, Ïe jeho zfieknutí se malífiství mûlo moÏná hlub‰í smysl neÏ nedostatek nadání ãi tvrdo‰íjnosti: na ciferníku
evropského malífiství odbila pÛlnoc.“

Jen dodávám, Ïe i já byl jednou v New Yorku v onom Muzeu moderního umûní a po zhlédnutí nûkter˘ch
umûleck˘ch „exponátÛ“ jsem si musel, aãkoliv to není m˘m zvykem, dát velkého panáka. (Mám na to svûdky.)
Tedy, jaká radost pfiipravovat hru Jakub a jeho pán takového autora, jak˘m je Milan Kundera, kter˘ zásadním
zpÛsobem utváfiel vá‰ osobní pohled na svût, autora, se kter˘m toho tolik podstatného vûdomû i nevûdomû sdí-
líte! 

Na shledanou v Mûstském divadle Brno se s vámi za v‰echny kolegy tû‰í 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘

pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘ sto-

lec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû talen-

tované dívce, která se svou touhou po vzdûlání, svou od-

vahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání svûta

v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry vás vtáhne velkolepá

scéna, kterou skvûle dokreslují propracované dobové

kost˘my, a poutavé melodie nároãn˘ch lyrick˘ch sól i sviÏ-

n˘ch sborov˘ch ãísel vás nenechají v klidu. Muzikál

PapeÏka se vrací po úspû‰ném nûmeckém turné zpût na

brnûnskou scénu! 

Tereza
·kodová

17. - 25. 11.  2012
na Hudební scénû

PAPEÎKA 
– opût v Brnû!

pÛvodní historick˘ muzikál
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