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NEP¤EHLÉDNùTE!

vzpomínám si na nûkterou z neuvûﬁitelnû se vlekoucích nepﬁedstavitelnû nudn˘ch hodin pﬁi mém studiu na gymnáziu, kdy jsem si reáln˘ ãas promûÀoval skrze mé bdûlé snûní na úÏasné historky, které
mû odvádûly do v‰emocné ﬁí‰e fantazie, kde jsem se stával pánem
jakékoli situace, jiÏ jsem si svou vnitﬁní vÛlí právû vytvoﬁil. Stává se
pﬁece kaÏdému z nás, Ïe si svá pﬁání zhmotÀuje a nahrazuje tak jejich aktuální atraktivností ‰edivou, nepﬁíjemnou, nekonãící a svou nudou obtûÏující právû pﬁítomnou realitu. A právû z konfrontace mezi onûmi idealizovan˘mi sny a bûÏnou – pro nás z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostateãnou realitou - vznikají plány na to, jak kvalitativnû promûnit
na‰e Ïivoty. Touha Ïít ve svûtle, i kdyÏ vládne tma, vedla nejprve pﬁes
vyuÏití ohnû aÏ k vynálezu Ïárovky. A stejnû tak mít moÏnost dorozumût se se vzdálen˘m znám˘m, partnerem, pﬁítelem vedla pro ty, kteﬁí neovládají telepatii, pﬁes
tamtamy, morseovku aÏ k mobilním telefonÛm. Tak nedostateãné skrze sny promûÀujeme na
úÏasné, aby se nám ono úÏasné vzápûtí a jenom zdánlivû absurdnû promûnilo ve v‰ední.
VÏdyÈ je-li dítû od útlého dûtství vystaveno hlasu sv˘ch nepﬁítomn˘ch rodiãÛ v malé krabiãce
zvoucí se mobilní telefon, bude jiÏ v rané dospûlosti povaÏovat tuto moÏnost dorozumívání se
byÈ tﬁeba pﬁes kontinenty za naprosto normální, aãkoliv nebude schopno vysvûtlit bazální principy jejího fungování. A moÏná pak zaãne snít o tom, jak
by se Ïilo bez neustálého vystavování se dostupnosti pro kohokoliv, kdo vlastní jeho telefonní ãíslo… Je na‰í mile lidskou pﬁirozeností b˘t aÏ
pﬁíli‰ ãasto nespokojen s tím, co Ïijeme, s tím, co máme… a tak je i nadále bûÏné na‰e lidské
nekonãící bdûlé snûní.
Za pár dnÛ budeme u vánoãního stromku zji‰Èovat, jak se pﬁedpoklady vyhovût tajn˘m pﬁáním na‰ich blízk˘ch pﬁiblíÏily jejich
snÛm. My si pﬁi v˘bûru dárkÛ pﬁedstavovali jejich radost a oni si pak
pﬁi jejich rozbalování zajisté zase pﬁedstavují, co v‰echno jsme uãiS TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
nili pro to, aby byli pﬁekvapeni, rozradostnûni a hlavnû, jak jsme byFINANâNù PODPORUJE
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
li pﬁi v˘bûru pﬁesvûdãeni o tom, Ïe rozumíme jejich nejtajnûj‰ím
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
snÛm a pﬁáním.
A o tom v‰em je na‰e poslední inscenace pohádkového muzikálu Mary Poppins - jak promûnit ná‰ ‰ediv˘ a nepﬁíli‰ vlídn˘ a bohuÏel i smutn˘ svût na ﬁí‰i barev a uskuteãnûn˘ch nejskrytûj‰ích
krásn˘ch snÛ. Jsme teprve ‰est˘m divadlem na svûtû, které získalo práva k uvedení tohoto mimoﬁádného divadelního pﬁedstavení.
Pﬁijmûte, prosím, mé dne‰ní pﬁedvánoãní rozjímání jako nabídku k vyﬁe‰ení poﬁízení moÏného kouzelného a vítaného vánoãního
dárku pro va‰e nejbliÏ‰í. V‰echna prosincová pﬁedstavení muzikálu Mary Poppins jsou jiÏ beznadûjnû vyprodána, av‰ak i právû proto jsme se rozhodli tuto nádhernou inscenaci uvádût i cel˘ mûsíc leden 2011 a vstupenky na ni se mohou stát vskutku zvlá‰tním i ojedinûl˘m splnûn˘m pﬁáním va‰ich partnerÛ k náv‰tûvû události, která je pﬁenese do svûta, v nûmÏ nad v‰ím vítûzí pozitivní energie
a kde vládne fantazie bez hranic, do svûta, ve kterém se i ty nejodváÏnûj‰í sny dûtí a dospûl˘ch promûÀují ve skuteãnost – do divadla, které to v‰echno dokáÏe realizovat na maximálnû dostupné
úrovni – do Mûstského divadla Brno – na pﬁedstavení muzikálu
Mary Poppins!

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

Znovu nastala doba, ve které ‰ikovní ‰ibalové rÛzného typu, hráãi velké politiky, s námi hrají obdobnou hru jako hrdinové téhle hry. Nenechte si ujít
ostr˘ vtip i humornou nadsázku v satirické inscenaci právû na Silvestra!
Oslavte smíchem pﬁíchod Nového roku!
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
30. 12. v 19.30 hod.
31. 12. v 17.00 hod.
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Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno, kteﬁí vám pﬁejí
nádherné proÏití vánoãních svátkÛ, se s vámi nashledanou a nejenom pﬁi Mary Poppins u nás tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB

Foto: jef Kratochvil
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Dole uprostﬁed: O. Tajovsk˘ - ‰éfdirigent
Zleva dole: H. Ratschker, T. Prokop, J. Hladík, B. JeÏ, M. Novák, M. Mahdal, T. Cvejn, S. Pliska, P. ·upler, L. Pokluda, A. Mühlhansl,
P. Sapák, M. Henek, M. Ziegler, M. Pavlas, M. Procházka
Zleva nahoﬁe: J. ·imánû, R. ·mahel, M. Havlát, J. Kula, ·. Mitevová, A. Dobe‰, A. Zieglerová, J. Zieglerová, B. Vachová, M. Ben˘‰ek,
Fr. ·kolaﬁ, P. Fajtl, M. Horáãková, J. Dvoﬁáková, D. Mitev, A. Stﬁíbrná, J. Men‰ík, V. Procházka, V. Fila, M. Vanûãek, J. Zumrová,
M. Sobol, T. Kufhaber

ÚÏasn˘ pestrobarevn˘ pﬁíbûh
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È pobaví dûti i dospûlé.
Tolik lidí v dne‰ní dobû chodí odûno do ãerné barvy, BÛh ví proã. A tak, kdyÏ kdysi Jákob daroval svému nejmilej‰ímu synovi Josefovi nadmíru slu‰iv˘ pestrobarevn˘ plá‰È, kter˘ mu
v‰ichni vãetnû vlastních bratrÛ tolik závidûli, mohl zaãít jeho úÏasn˘ pﬁíbûh, vrcholící slávou a bohatstvím. Do zlat˘ch biblick˘ch ãasÛ starovûkého Kenaánu a Egypta nás zavádí muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È. Inscenace je divákÛm pﬁedkládána neobvykle, av‰ak zároveÀ jednodu‰e tak, aby ji pochopili i ti nejmen‰í diváci: vûci dávno minulé jsou
sice vyprávûním o vûcech dávno minul˘ch, pﬁesto nám v‰em blízk˘ch. V pﬁedstavení je pouÏito rozliãn˘ch technik, vãetnû animací. Scénû Ondﬁeje Zichy vévodí obrovská kniha, kterou otvírá vypravûãka, a tím zaãíná neuvûﬁiteln˘ gejzír chytlav˘ch melodií, doplnûn˘ch o nároãná, do detailu propracovaná choreografická ãísla. S neutuchajícím elánem a energií vystupuje na tﬁicet úãinkujících: jakoby jim byla Hudební scéna malá. DokáÏí své publikum natolik strhnout, Ïe malí i velcí jsou pﬁíbûhem uchváceni. Rozvernû Ïertovn˘ pﬁíbûh pln˘ humoru, rychle zapamatovateln˘ch songÛ a dobov˘ch tancÛ, od rockového kankánu aÏ po rumbu, je podívanou ojedinûlou a ve vánoãním ãase doslova pohladí du‰i...
A. L. Webber, T. Rice: Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, reÏie: Stanislav Mo‰a. Hrají: Du‰an Vitázek nebo Jakub Uliãník, Hana Holi‰ová nebo Radka Coufalová, Stano Slovák nebo Petr Gazdík, Zdenûk Junák nebo Jiﬁí Hork˘ a dal‰í. Uvádí Hudební scéna MdB 20. a 21. prosince.

Foto: Tino Kratochvil
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Upírati nebudeme, Ïe jest to velké ‰tûstí, b˘ti ãlenem
velikého, roz‰íﬁeného národu, tak jako si mnoh˘ mal˘ ãlovûk
pﬁeje b˘t velk˘m, tak jako by snad nikdo dobré vlastnosti,
moc, jmûní, kdyby je míti mohl, od sebe neodstrkoval:
z druhé strany ale slu‰nû se od rozumného ãlovûka
oãekává, aby s osudem sv˘m spokojen byl,
a s tím, co má, se spokojiv, neÏádal toho, co míti nemÛÏe.
Karel Havlíãek Borovsk˘ (vl. jménem Karel Havlíãek,
*1821, Borová u Pﬁibyslavi – 1856, Praha),
ãesk˘ básník a novináﬁ.
Zakladatel ãeské Ïurnalistiky, satiry a literární kritiky.
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Disney’s and Cameron Mackintosh’s

Maria Baxter, ﬁeditelka licenãního odd. Cameron
Mackintosh Ltd. v Lond˘nû, Petr Gazdík a Jiﬁí Josek

ReÏie: Petr Gazdík
Pﬁeklad: Jiﬁí Josek

Alena Antalová s manÏelem a primátor statutárního
mûsta Brna Roman Onderka

Premiéra 20. listopadu 2010
na Hudební scénû

Stanislav Mo‰a, primátor statutárního mûsta Brna
Roman Onderka a námûstkynû primátora
Jana BohuÀovská

Hudební nastudování: Dan Kalousek
Dirigenti: Dan Kalousek,
Franti‰ek ·terbák
Hudební supervize: Igor Vavrda
Scéna: Petr Hlou‰ek
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Vokální nastudování: Karel ·karka
Choreografie: Lucie Holánková
Co-choreograf: Denny Ratajsk˘
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
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Lucie Holánková, Petr Gazdík a Stanislav Mo‰a

Stanislav Mo‰a, Alena Antalová s manÏelem,
Krist˘na Kuãerová a Andrej Antonín Holoubek

Petr Gazdík, Alena Antalová a Karel ·karka
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LELKOVÁNÍ
DITY
BRANâÍKOVÉ

s LUCKOU
HOLÁNKOVOU

„Nechci dûlat vûci, kde si náv‰tûvníci po zhlédnutí ﬁeknou - dûkujeme pûknû a uÏ vás nechceme vidût“,
ﬁíká choreografka, taneãnice a umûlecká vedoucí
PraÏského komorního baletu Pavla ·moka, Lucie
Holánková. Tato drobná dívka toho za svÛj profesní Ïivot stihla opravdu hodnû, mimo jiné byla jiÏ ãtyﬁikrát
nominována na Cenu Thálie. V souãasné dobû se s elánem vrhla na muzikál Mary Poppins, kde pﬁipravuje
choreografii. Je nad‰ená ze v‰ech tûch kouzel, trikÛ
a efektÛ, kter˘mi je toto velkolepé pﬁedstavení opravdu
nabité. ZároveÀ je ráda, Ïe mÛÏe pracovat s dobrou partou v‰estrann˘ch lidí. O Mary Poppins, Pavlu ·mokovi,
hodném manÏelovi, ale i o talentov˘ch soutûÏích jsme si
spoleãnû popovídaly jedno pondûlní odpoledne.
Doãetla jsem se o Vás, Ïe jste proÏila ãást svého Ïivota
v Kuﬁimi u Brna, ale posléze zakotvila v Praze. MÛÏete
prozradit ãtenáﬁÛm, jaké byly Va‰e zaãátky právû
v Brnû? Je pravdou, Ïe jste jiÏ ve 4 letech doma baletila?
Ano, mé dûtství mám spojené s Kuﬁimí u Brna, kde jsem vyrÛstala. Potom jsem chodila do baletní pﬁípravky a následnû
strávila 8 let na brnûnské taneãní konzervatoﬁi. TakÏe balet
mû skuteãnû provázel jiÏ odmaliãka. KdyÏ mi bylo osmnáct
jsem se rozhodla, Ïe zkusím konkurz do Národního divadla
v Praze. A vzali mû.
Málokomu se podaﬁí dostat hned po konzervatoﬁi do
Národního divadla v Praze. To byl skuteãnû úspûch!
Víte, já to ani tak nevnímala. Prostû se to stalo. V porotû sedûl tehdy pan Harapes, pro mne obrovská osobnost, tehdej‰í
‰éf baletu ND. Ten chtûl, abych rovnou uzavﬁela smlouvu na
angaÏmá. Nakonec jsem zde odtancovala pûkné dva roky.
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Jedna známá hereãka mi kdysi vyprávûla, Ïe kdyÏ pﬁesídlila z Brna do Prahy, mûla obavy z toho, Ïe ji budou
brát jako „naplaveninu“, ale nakonec byla pﬁíjemnû pﬁekvapená, Ïe to v souboru nikdo neﬁe‰il. Naopak v Brnû
to ﬁe‰ili mnohem více. Cítila jste Vy nûjakou ﬁevnivost
proto, Ïe jste z Brna?
VÛbec ne, skuteãnû si neuvûdomuji Ïádnou situaci, kdy by
mi nûkdo nûco ﬁíkal v souvislosti s tím, Ïe pocházím z Brna.
A to jsme byli ryze ãesk˘ ansámbl. Dnes uÏ zde tanãí
i spousta cizincÛ, takÏe se ty rozdíly neﬁe‰í vÛbec. Praha je
velké, kulturní mûsto a vût‰ina lidí sem odnûkud pﬁi‰la. Já Ïiji s manÏelem v souãasné dobû v Praze, ale zaãínám znovu
objevovat Brno a jeho atmosféru. Nacházím zde nová, mnû
dosud neznámá místa. Jezdím sem pomûrnû ãasto. Rodiãe
se sice odstûhovali do Prachatic, ale mám tady hodnû kamarádÛ a jednu nejlep‰í kamarádku. Zrovna teì jsme byly
na slezinû s holkama. V‰echny uÏ mají dûti, tak jsme to rozebírali.
TakÏe jste vlastnû pﬁijela „naãerpat informace od zku‰en˘ch matek“?
Jasnû, to víte, mimão mû láká, vûk uÏ na to mám. A ‰ikovného manÏela taky.
V tom s Vámi naprosto souhlasím. Mám také roãního
chlapeãka a jsem z nûho celá pryã. NemÛÏu si tento
krásn˘ ãas vynachválit. Ale vraÈme se do divadla. Jak
se Vám s odstupem ãasu jeví ty dva roky v Praze?
Najednou jsem byla svobodná. Mohla jsem si dûlat, co jsem
chtûla, stála jsem na vlastních nohou. Zpoãátku se mi sice
tro‰ku st˘skalo po rodiãích, po pﬁíteli, kterého jsem tehdy
mûla v Brnû. Ale mûla jsem svÛj podnájem, kousíãek od
Státní opery Praha. Bylo to zase nûco úplnû jiného. Tak
jsem se rÛznû stûhovala a aÏ s manÏelem jsem zakotvila ve
svém.
A manÏel je také „od divadla“?
Ano. Poznali jsme se uÏ v Brnû na konzervatoﬁi. Byl to nejvy‰‰í kluk z roãníku. Ale aÏ po letech, kdy i on pﬁesídlil do
Prahy a získal angaÏmá v PraÏském komorním baletu, jsme
se zaãali st˘kat. Nejdﬁíve to byly taneãní role a aÏ po ãase
role partnerská a dnes spolu tanãíme v manÏelství. Nicménû
manÏel je v souãasné dobû zamûstnán v bankovním sektoru. Chce pro nás zajistit lep‰í budoucnost, v divadle uÏ nebylo kam rÛst. A je stﬁízliv˘, není do divadla a baletu zamilovan˘ tak, jako já. Jsem ráda, Ïe alespoÀ jeden z nás bude
mít „normální“ práci.
To je zvlá‰tní, Ïe by Va‰eho manÏela pﬁestal balet náhle
bavit?
To se ﬁíci nedá, ale asi je lep‰í, kdyÏ jeden z manÏelÛ má civilní povolání.
A stojí nohama na zemi, Ïe? Pr˘ si vzal pﬁi sÀatku dokonce Va‰e pﬁíjmení, coÏ v na‰ich krajích není vÛbec
obvyklé. Nelíbilo se mu to jeho? Nebo se naopak zamiloval do Va‰eho?
ManÏel má teì vlastnû uÏ tﬁetí pﬁíjmení. První, rodné, se mu
zmûnilo, kdyÏ byl je‰tû ‰kolák. Získal jméno po otãímovi.
JenÏe po letech otãím rodinu opustil, takÏe vlastnû nosil úplnû cizí pﬁíjmení. A na‰í svatbou jsme se rozhodli, Ïe budeme
pokraãovat v na‰í rodinû. Moji rodiãe i babiãka ho zboÏÀují,
takÏe se nám to zdá naprosto pﬁirozené.
Tak to naprosto chápu, ale stejnû! Tolik zajímavostí Vás

S Petrem Gazdíkem
v Národním divadle
pﬁi pﬁedávání cen Thálie
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Na zku‰ebnû
provází Ïivotem. Napﬁíklad Vá‰ dobrovoln˘ odchod z Národního divadla!!! Odchod do PraÏského komorního baletu (PKB) k Pavlu ·mokovi, kde jste se posléze stala umûleckou vedoucí. Nenaz˘vali Vás tehdy nevdûãnicí?
A proã vlastnû PraÏsk˘ komorní balet? Jak se Vám jevil
Pavel ·mok v ‰éfovské pozici, co Vás nauãil?
Tak nûjak to pﬁi‰lo, ode‰la jsem sama, dobrovolnû. UÏ bûhem angaÏmá v Národním divadle jsem vypomáhala
v PraÏském komorním baletu, je to moje srdcová záleÏitost.
Je to o celém postoji k tanci. Soubor trávil spoustu ãasu na
zájezdech, mûli jsme tﬁeba 14 pﬁedstavení v mûsíci. Vût‰inu
Ïivota jsem tedy strávila po autobusech, hotelích a stále se
stejnou skupinou lidí. To s tûmi lidmi musíte vycházet, b˘t
pﬁátelé, jinak se to nedá dûlat. Ale nebyly to jen lehké ãasy,
soubor zaÏíval i tûÏkou dobu, kdy jsem vzpomínala na stálé
angaÏmá v ND. Nicménû, jak ﬁíkám, je to moje srdcová vûc!
A pan ·mok, to je osobnost, ãlovûk, ke kterému mû pojí obrovská úcta, nûco nepopsatelného. Dnes má 83 let. Já ho
poznala pﬁed 10 lety a to byl skvûl˘, no ﬁíkám si, jaké to muselo b˘t, kdyÏ byl v plné síle! Lidé ho mají moc rádi. Je lidsk˘ a na nic si nahraje. Takov˘ch lidí je opravdu málo.
Vídáte se je‰tû?
Ano, Ïije v romantické chaloupce, je v dÛchodu a já za ním
jezdím. Teì se máme opût potkat, soubor slaví 35 let, tak
doufám, Ïe dorazí!
Nyní jste mû úplnû dojala. To je pﬁímo námût na filmové
zpracování. A prozraìte, jak se z taneãnice stane choreografka?
Pﬁi angaÏmá v PraÏském komorním baletu jsem zaãala studovat na HAMU obor choreografie. Ale stejnû si myslím, Ïe
ãlovûk pro to musí mít vlohy. To se nedá nauãit. ·kola je dobrá spí‰ na to, Ïe vám ukáÏe jiné moÏnosti, dostane vás do
kontaktu s dal‰ími podobnû orientovan˘mi lidmi. Ale mohlo
by se vyuãovat více praktick˘ch vûcí, které vám pomÛÏou,
kdyÏ jste v manaÏerské funkci, takové ty vûci okolo. To mi na
‰kole chybûlo.
A pﬁesto - máte nûkolik nominací na cenu Thálie, dal‰í
nesporn˘ úspûch ve Va‰em vûku, nemyslíte?
To mû samozﬁejmû tû‰í, loni jsem byla v nejuÏ‰í nominaci za
pﬁedstavení Lyrická. Dûlal ho Petr Zuska, souãasn˘ umûleck˘ ‰éf ND v Praze. Lidé ho mohou znát z poroty v taneãní
soutûÏi StarDance.
A to Vám uniklo, jak se ﬁíká „o fous“.
Dá se to tak ﬁíci.
A dal‰í nominaci jste mûla za Mou vlast, kterou dûlal Ján
ëurovãík, kter˘ zasedal ve slovenské Let’s Dance. Jak
se Vám s ním pracovalo a jak˘ máte vztah k tûmto soutûÏím?
S Jánem ëurovãíkem jsem si rozumûla. Byl skvûl˘. Je to
temperamentní Slovák, obãas mu ulítne nûjaké to „pekné“
slÛvko, ale myslím, Ïe jsme si sedli. SnaÏila jsem se splnit
jeho pﬁedstavy a snad se mi to i podaﬁilo, kdyÏ pﬁi‰la ta nominace na Thálii. Co se t˘ãe tûch soutûÏí, sleduji je. Teì
zrovna Talent na Primû. S manÏelem si sedneme k televizi
a koukáme. ¤íkám si, jak jsme to ale „zpáprdovatûli“. Ale je
to pro mne i inspirace.
Pﬁijala byste nabídku zasednout v porotû nûjaké taneãní soutûÏe typu StarDance?
Kdyby mi to nûkdo nabídl, tak bych do toho ‰la. Jen mám
trochu strach, Ïe nejsem ten „kritick˘“ typ ãlovûka, je mi tûch
lidí nûkdy líto, kdyÏ jim to porota „nandá“.

Stránka 5

V souãasné dobû tedy opût pÛsobíte v rodném mûstû,
v Mûstském divadle Brno. Pﬁipravujete zde choreografii
známého broadwayského pﬁedstavení Mary Poppins.
Kdo Vám dal tuhle nabídku? Je to Va‰e první velká choreografie pro „Mr‰tíky“?
Nabídku jsem dostala od Petra Gazdíka. Dûlala jsem s ním
uÏ Baladu o lásce, pak je‰tû Peklo se Stanislavem Mo‰ou
a Nahou múzu s ·imonem Cabanem.
Mûla jste moÏnost vidût ztvárnûní Mary Poppins na
Broadwayi? Nebo v nûjakém jiném nastudování?
Já mûla moÏnost vidût Mary Poppins v originální verzi. Byla
jsem se na ni podívat dvakrát. Je to velice pÛsobivé pﬁedstavení, plné kouzel a trikÛ, ãlovûk ani nestaãí v‰echno vnímat. Od v‰ech interpretÛ to byl naprosto profesionální, precizní v˘kon, bez chybiãky, nebo alespoÀ divák Ïádné chyby
neodhalil. Víte, v zahraniãí je svût muzikálu postaven trochu
jinak. Najmou se taneãníci-herci-zpûváci v jedné osobû a ti
hrají stejné pﬁedstavení dennû. Mají to pak úplnû zautomatizované.
Bylo pro Vás v choreografii Mary Poppins nûco komplikovaného?
No, je tam v˘borná, ale docela tûÏká taneãní choreografie,
ﬁíkáme tomu „písmenka“. Dûlá to na jevi‰ti najednou 20 lidí
(vãetnû mal˘ch dûtí) a musí to jít v rychlém sledu za sebou.
Jde o „roztanãení“ jednoho speciálního slova –
SUPERKALIFRADÎILISTIKEXPIJALIDÓZNÍ – je to slovíãko, které mÛÏe znamenat v‰e, co chcete, aby znamenalo.
A já právû na kaÏdé to písmenko tvoﬁím choreografii. Jde
o pohybové hláskování tohoto slova.
Jak probíhá „zkou‰ka“ choreografa s herci? Co vyÏadujete od sv˘ch „oveãek“? Co kdyÏ je nûkdo (i kdyÏ to
v tomhle oboru nepﬁedpokládáme) taneãnû ménû obratn˘?
Tak samozﬁejmû, Ïe rozdíly jsou, ale v‰ichni se neskuteãnû
snaÏí. V‰ichni vnímají, Ïe dûlají na krásném velkém projek-
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tu. A já samozﬁejmû dokáÏu i pﬁitvrdit, sjednat si poﬁádek.
Nicménû v Mûstském divadle v Brnû jsou v‰ichni profíci, na
rozdíl od nûkter˘ch souborÛ, které jsem mûla moÏnost poznat jinde. Tanãí, zpívají, hrají, jsou v‰estranní. Mûstské divadlo prostû patﬁí k nejlep‰ím divadelním souborÛm v âeské
republice!
Tak to je poklona! A na Mary Poppins pracujete sama,
nebo máte k ruce je‰tû dal‰í choreografy?
Pomáhá mi velice ‰ikovn˘ stepaﬁ Denny Ratajsk˘. Je tam totiÏ jedno velké stepaﬁské ãíslo. Pak mám také asistentku
Ivanku Kloubkovou, ta musí v‰echno znát, mít to zapsané
a b˘t schopna zkou‰et i beze mne. Také nûkteré herce douãuje prvky, které jim nejdou. Jak jsem ﬁíkala, rozdíly tam jsou,
nicménû je aÏ dojemné, jak se v‰ichni snaÏí. Jsou zlatí!
V jaké fázi jste s Mary nyní?
No, blíÏí se premiéra, uÏ jsme si to dvakrát projíÏdûli spoleãnû, jinak se zatím zkou‰elo oddûlenû. Dnes se napﬁíklad ﬁe‰ily kost˘my. Teì uÏ to velmi rychle pÛjde do finále. Nûkterá
ãísla jsou dost akrobatická, ale myslím, Ïe lidé to ocení. Já
jsem zatím nad‰ená, ale radûji „klepu“, aby to tak ‰lo dál.
Také jste si vyzkou‰ela velkou filmovou roli - Ïidovské
primabaleriny Anny Balontay ve filmu reÏiséra Viktora
Polesného „Hodina tance a lásky“. Jak jste se cítila mimo divadelní prkna?
No, na casting jsem ‰la s panem ·mokem a vyhráli jsme ho,
pﬁestoÏe tam byla celkem silná konkurence, tﬁeba lidé
z Národního divadla v Praze. Získala jsem hlavní roli Ïidovské taneãnice. Velice mû to bavilo. Celé jsem si to tam vlastnû odtancovala. I kdyÏ to téma bylo velice smutné - z války.
Natáãelo se na rÛzn˘ch místech, také v Terezínû. Tam mi ‰el
skuteãnû mráz po zádech. Byl kvûten, krásné sluneãné poãasí, pﬁesto to pÛsobilo dûsivû, co v‰echno tam ti lidé museli
zaÏít. Já bych se asi ubreãela k smrti, ten strach o své blízké. Pro‰la jsem si tam prohlídkovou trasu, která konãí na popravi‰ti. HrÛza. Ale zase jsem se tam potkala s pﬁíjemn˘mi
lidmi. Tﬁeba Ester Geislerová v roli dcery gestapáka, kterou
jsem ve filmu uãila tanãit. Ale bezesporu nejvût‰í dojem ve
mnû zanechal Boris Rösner. On byl kdysi také taneãník, stále si mû dobíral a zkou‰eli jsme spolu zvedaãky. Ráda na nûj
vzpomínám.

Stránka 6

O taneãnících se ﬁíká, Ïe odchází ve ãtyﬁiceti letech do
dÛchodu. Neláká Vás tﬁeba film? Nebo vlastnû co Vás láká, jak vidíte svoji budoucnost v „taneãním dÛchodu“?
Momentálnû se naplno vûnuji choreografii a PraÏskému komornímu baletu. A zabírá mi to ve‰ker˘ ãas. Taneãní dÛchod
uÏ bohuÏel neexistuje. Nûkteﬁí taneãníci se po skonãení kariéry snaÏí uplatnit nûkde v branÏi jako uãitelé, asistenti nebo tﬁeba choreografové. Ale vût‰ina opustí obor úplnû a najdou si normální zamûstnání. Îeny baletky vût‰inou odchází
na mateﬁskou a potom zaãnou dûlat obvykle nûco jiného. Já,
pokud bych nedûlala choreografii, tak bych asi fotila. To mû
baví. Zatím to ale neﬁe‰ím. Má práce mû naplÀuje. Ale nejdﬁíve by mûlo pﬁijít mateﬁství. Pak budu uvaÏovat dál.
PÛsobíte jako pedagog na Taneãní konzervatoﬁi hlavního mûsta Prahy, vedla jste dokonce i taneãní kurzy
v Bangkoku v Thajsku. MÛÏete porovnat?
V Thajsku, v Bangkoku jsme byli na zájezdû, konal se tam
taneãní festival, kterého jsme se zúãastnili. A nûkolik dní
jsem se tam vûnovala mal˘m i vût‰ím thajsk˘m dûtem, které pﬁi‰ly na workshop. Ale bylo to krátce, nemÛÏu z toho nic
zásadního vyvozovat. Ale urãitû to byla pﬁíjemná zku‰enost.
A kaÏdá zku‰enost je dobrá.
Jaká byla Va‰e nejzdaﬁilej‰í a nejtûÏ‰í choreografie?
Moje nejzdaﬁilej‰í choreografie, coÏ mÛÏou potvrdit i statistiky, bylo pﬁedstavení Divocí konû, které jsem pﬁipravovala na
hudbu Jarka Nohavici. Dûlala jsem to asi pﬁed pûti lety a teì
v mém souboru jsem ji opût obnovila. Od roku 2008 jsme odehráli asi 40 repríz. Lidem se to líbí, je tam známá hudba.
Chodí na to a to je dÛleÏité. Nechci dûlat vûci, kde si náv‰tûvníci po zhlédnutí ﬁeknou: „dûkujeme pûknû a uÏ vás nechceme vidût“. A nejsloÏitûj‰í byl pro mne asi Sluha dvou pánÛ. V jedné hodinû odtanãit cel˘ pﬁíbûh, kter˘ není lehk˘
a jednodu‰e pochopiteln˘, je tûÏké. Musela jsem tam vloÏit
obãas i nûjakou vûtu, abychom se „po‰oupli“ dopﬁedu. Byla
to zároveÀ má magisterská práce na HAMU a hrajeme
to dodnes. Lehké nebylo ani pﬁedstavení pro dûti Staré povûsti ãeské. Musela jsem to dûtem podat tak, aby to pochopily.
Já jsem kdysi jako malá holka velice milovala film
Hﬁí‰n˘ tanec a Horeãku sobotní noci. Sledovala jste jako malá také filmy s taneãní tématikou? Zaznamenala
jste tehdy rÛzné „taneãní vlny“ jako byla napﬁíklad lambáda, nebo jste nemûla o tento druh tance zájem?:)
MÛj nejoblíbenûj‰í taneãní film byl Flashdance, ale vlastnû
i Hﬁí‰n˘ tanec. Ale sledovala jsem v‰echno od My Fair Lady
po Horeãku sobotní noci, Vlasy. Lambádu jsem samozﬁejmû
tancovala, to ani ne‰lo, aby mû minula. Bylo mi 12 a vrtûla
jsem zadkem osto‰est. Vzpomínám si, jak se tehdy maminka se mnou v‰ude chlubila. Rodiãe mû vÏdy podporovali
a byli mi nejvût‰í oporou. To je ostatnû dÛleÏité.
A jak˘ máte vztah k modernímu tanci?
V dne‰ní dobû je tolik druhÛ moderních stylÛ, Ïe ãlovûk nûkdy ani neví, co to vlastnû ty dûti tanãí. Obãas jsem sedávala v porotách krajsk˘ch i celostátních ZU·kov˘ch soutûÏí
a jen koukala. Ale podstatné je, Ïe dûti nûco dûlají, aktivnû
fungují a nesedí jen u poãítaãÛ. A pokud mají k tomu oporu
v rodinû, tak je to jen dobﬁe.
Dûkuji za mil˘ rozhovor.
Foto: jef Kratochvil
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Disney’s and Cameron Mackintosh’s

Petr Gazdík

Strhující muzikálová show
plná kouzel 6. – 31. ledna
na Hudební scénû
Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

ReÏie
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Jiﬁí Mach

Stránka 8

Jiﬁí Mach,
Simona ·eligová

SOFOKLES

OIDIPUS KRÁL
REÎIE A ÚPRAVA
STANISLAV MO·A

PREMIÉRA
30. a 31. ¤ÍJNA 2010

Simona ·eligová
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P¤EKLAD
JAN SKÁCEL

SCÉNA
JAN DU·EK
KOST¯MY
ANDREA KUâEROVÁ
HUDBA
ZDENEK MERTA
KAREL ·KARKA
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ
KAREL ·KARKA
ASISTENT REÎIE
JAN MAZÁK
DRAMATURGIE
JI¤Í ZÁVI·

Ivana VaÀková,
Jiﬁí Mach
Foto: jef Kratochvil
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Stránka 10

U kartáﬁky jsem nikdy nebyl, zatímco tﬁeba
moje sestra ano. Ale ani nevím, jestli se jí
nûco z toho splnilo. UÏ to taky bylo dávno.
A myslíte si, Ïe nûjaká vû‰tba ãi proroctví mÛÏe ten konkrétní osud pﬁivolat?
MoÏná ano. KdyÏ vám nûkdo nûco takového ﬁekne, ãlovûk tomu asi chce vûﬁit a spí‰
si to nûjak vsugeruje.
Mûl byste strach, kdyby jste vûdûl, Ïe
Vás má ãekat nûco zlého?
MoÏná i kvÛli tomu takové vûci nevyhledávám. Proã se trápit déle, neÏ je nutné?
Kdybyste vûdûl, co Vás ãeká, mûnil byste nûco na svém Ïivotû?
Stejnû to nejde. VÏdycky se najde nûco, co
by ãlovûk udûlal jinak, jak v osobním Ïivotû,
tak v práci. Pﬁichází to v‰ak aÏ za nûkolik
let, se zku‰enostmi, kdy si ãlovûk zaãne ﬁíkat, jo, to jsem tenkrát mohl udûlat jinak.
MÛÏete se tím akorát trápit, uÏ to nenapravíte.
Nelitujete tﬁeba, Ïe jste se dal na herectví?
To uÏ vÛbec ne. Sice to v‰echno byla spí‰
shoda okolností, ale stejnû jsem právû k tomuto povolání inklinoval odmaliãka. Nechal
jsem fotbalu a chodil radûji na klarinet nebo
tancovat do folklorního souboru Bﬁeclavan.
To jsem mûl moc rád. Dodne‰ka se na nû
chodím alespoÀ dívat, i kdyÏ uÏ s nimi netancuji. AÏ budu star˘ chlap, tak zase obleãu kroj a budu tﬁeba uãit dûcka
v Bﬁeclavánku...
Nikdy jste se nestydûl chodit v kroji?
Mnozí lidé se na to dívají skrz prsty...
Nikdy. MoÏná v pubertû jsem chvíli mûl problém, ale jinak ne. Naopak ãím jsem star‰í,
tím víc jsem na to hrd˘ a váÏím si toho.
I Jiﬁíãek bude mít brzy svÛj kroj. Babiãka se
nás uÏ pﬁi‰la ptát, jestli nám nevadí, Ïe mu ho ‰ije. NejenÏe nevadí, hroznû se na to tû‰ím, aÏ
v létû zaãne capat v kroji.
Kromû Bﬁeclavanu jste byl také ãlenem pomûrnû proslulého amatérského divadla

JI¤Í
MACH
âERT Tù VEM
AÎ BUDU STAR¯ CHLAP,
TAK ZASE OBLEâU KROJ...
Telefonickou domluvu na tom, kdy se sejdeme, pﬁeru‰ilo na chvíli krmení malého Jiﬁíãka.
Jeho otec, herec Jiﬁí Mach totiÏ Ïádné problémy s dûlením „Ïensk˘ch“ a „muÏsk˘ch“ prací necítí. A zatímco na jevi‰ti si právû uÏívá
velkou roli krále Oidipa, v civilu ho maximálnû naplÀuje ta otcovská. Synovo narození, to
byl zatím nejhezãí den mého Ïivota, pﬁiznává
bez okolkÛ sympatick˘ vysok˘ brunet.
Po Králi Oidipovi, jehoÏ prokletím se stává
naplnûní dávné vû‰tby, asi ani nelze zaãít jinak. Vûﬁíte na vû‰tby, na hádání z ruky, karty
ãi kávovou sedlinu a jiné vûci, z nichÏ lze vyãíst, co nás ãeká a nemine?
Nevûﬁím. Já opravdu na takové vûci nevûﬁím.
Nebo moÏná zatím ne, nepotkalo mne dosud nic
takového, co by mne pﬁimûlo zmûnit názor.
10

S Radkou Coufalovou
v hudební baladû
Markéta Lazarová,
reÏie:
Stanislav Mo‰a
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Se Svetlanou Slovákovou
v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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me po premiéﬁe Krále Oidipa, byl jsem
nervózní, ale máme to za sebou. âekají nás dal‰í reprízy a tak si to o to víc budu snaÏit uÏít na jevi‰ti. VÏdycky je co
zlep‰ovat, to je moje motto, za tím si
stojím. Oidipus pro mne znamenal urãitû nejvût‰í hereck˘ úkol a vÏdycky se
najdou vûci, které bych mohl zmûnit,
aby to bylo pravdivûj‰í, lep‰í, aby to mûlo vzestupnou tendenci. TvÛrãí proces
pﬁetrvává.
Které z pﬁedstavení, v nichÏ hrajete,
Vám nûjak v˘jimeãnû pﬁirostlo k srdci?
Z muzikálÛ jsem mûl rád Baladu o lásce, teì je mÛj nejoblíbenûj‰í titul
Probuzení jara. Zejména kvÛli vztahu
rodiãÛ a dûtí. To je logicky téma, které
mne oslovuje také v Mary Poppins, kde
hraje moje Ïena (Radka Coufalová).
Rodiãe nemají ãas na své potomky a ti
jim to vracejí. V poslední dobû jsem i já mûl práce jak na kostele, chci se rodinû vûnovat, ale ãas
chybí. Veãer si to pak vyãítám, tû‰ím se, Ïe zítra
mám volno, ale pak do toho zase nûco vleze.
Na‰tûstí máme ty babiãky, které se mÛÏou pﬁetrhnout, málem abychom psali poﬁadníky. Takové
‰tûstí také kaÏd˘ nemá.
UÏ jste se setkali s manÏelkou i jako hereãtí
partneﬁi na jevi‰ti?
Vlastnû jako manÏelé je‰tû ne. Oba jsme hráli
tﬁeba v Markétû Lazarové nebo Mam’zelle
Nitouche, ale to bylo je‰tû pﬁed svatbou. Sám
jsem zvûdav˘, jaké to bude, aÏ budeme nûco
zkou‰et jako manÏelé. Zatím si alespoÀ nemusíme práci tahat domÛ.
Vystudoval jste muzikál, ale máte uÏ za sebou
i pomûrnû velké ãinoherní role. Pﬁed Oidipem
napﬁíklad Kristiána v Cyranovi. âemu dáváte
pﬁednost?
KdyÏ je to dobrá pﬁíleÏitost, dobrá práce, je to
jedno. Muzikál je i díky tomu, Ïe jsem tancoval
a zpíval, víc moje kopyto, ale zaplaÈpánbÛh, Ïe
dostávám pﬁíleÏitosti v ãinohﬁe. To, co v ãinohﬁe

Regina. Jak jste se k tomu dostal?
KdyÏ jsem chodil na gymnázium, nav‰tûvoval
jsem gymnaziální pûveck˘ sbor Polyfonka. To mi
dalo hroznû moc co se t˘ká pûveckého ﬁemesla.
Regina, to bylo trochu jiné, potﬁebovali jsme se
spí‰ ulít ze ‰koly a kaÏd˘ chlap tam byl vzácností... Ale váÏnû, bavilo mne to, zaÏil jsem tam krásné vûci. Musím se na nû nûkdy pﬁijít podívat.
Kdy jste se rozhodl pro studium na JAMU?
Dûlali jsme s Bﬁeclavanem spoleãn˘ projekt se
Zuzanou Lapãíkovou. A ta mi ﬁekla, Ïe to mám
zkusit.
Dostal jste se hned napoprvé?
Ne. Napﬁed jsem si ke zkou‰kám ‰el zjistit, co
vlastnû ten muzikál obná‰í. Ale druh˘ rok uÏ
jsem se na to pﬁipravil, i kdyÏ jsem moc nepoãítal s tím, Ïe se dostanu. Bral jsem to tak padesát
na padesát, navíc uÏ jsem studoval na Filozofické fakultû religionistiku.
Není Vám líto, Ïe jste pak z Filozofické fakulty ode‰el?
KdyÏ mám víc volna, koketuji s tím, Ïe bych si
je‰tû nûjakou ‰kolu dodûlal. Ale voln˘ ãas uÏ
jsem dlouho nemûl... KdyÏ jsem konãil JAMU,
ﬁíkal jsem si, Ïe by to bylo dobré i proto, Ïe
herectví je nejistá profese, v tomto oboru
chvíli práci máte a pak ne, aniÏ to nûkdy mÛÏete ovlivnit. No hlavnû bych si teì koneãnû
rád dodûlal státnice z angliãtiny.
Ze ‰koly jste dostal angaÏmá rovnou
v MdB?
Byl to vlastnû plynul˘ pﬁechod. UÏ jsem tu
tehdy asi dva roky hostoval, tak kam jinam,
Ïe. KdyÏ se nad tím zam˘‰lím, tak ale ani nevím, jestli bych chtûl nûkam jinam. Jsem rád,
Ïe jsem tady.
Nûkdy po pﬁedstavení diváci tleskají, ale
kritici nad‰eni nejsou. Na co dáte víc, na
lidi v hledi‰ti, nebo na recenze?
V muzikálu Balada o lásce,
Ani na jedno z toho. Já sám musím b˘t pﬁereÏie: Petr Gazdík
svûdãen˘, Ïe jsem odvedl dobrou práci.
A premiérou nic nekonãí. Napﬁíklad teì má-
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S Martou Prokopovou
v muzikálu Balada o lásce
reÏie: Petr Gazdík

Stránka 12

me vinisko. I kdyÏ m˘m úkolem jsou zatím hlavnû ty dûlnické práce, sklidit, popresovat, alchymii
nechávám na taÈkovi. Asi bych víno uÏ udûlal taky, ale ne dobré. Je to hodnû o zku‰enostech,
kdyÏ táta pﬁevzal vinohrad po dûdovi, napﬁed jeden rok udûlal dobré, druh˘ hor‰í a teì uÏ mu to
jde celkem slu‰nû. Urãitû mû to ale baví a tû‰ím
se, Ïe pﬁijde doba, kdy se tomu budu moci vûnovat víc.
Máte nûjaké rituály, které dodrÏujete?
PÛl na pÛl. KdyÏ mám z nûãeho dobr˘ pocit, tak
se pak snaÏím ty vûci dûlat stejnû, ve stejném
poﬁadí si tﬁeba nachystat kost˘m, zajít na kafíãko
do rekvizitárny, pﬁeãíst si noviny a podobnû. Ale
nakonec na to stejnû zanevﬁu, protoÏe kaÏd˘ den
je jin˘ a kaÏdé pﬁedstavení je jiné.
A co herecká pravidla a povûry?
Ty dodrÏuji. Pﬁi generálce nesedám do první ﬁady, ani pﬁed reÏiséra, nechodím na jevi‰tû v civilních botách, nejím na nûm ani nepiji, nepískám
v divadle. Nedûlám to ale z povûrãivosti, v‰echno to vnímám jako jakousi stavovskou ãest, jestli se to tak dá ﬁíct.
Pﬁedstavení MdB jsou vyprodaná, stojí se tu
u pokladny fronty. Máte dojem, Ïe jste populární herec?
Ani ne a vyhovuje mi to, neﬁe‰ím to.
Co televize, film, reklama?
Nûjaké nabídky na reklamy jsem mûl, ale zatím
jsem nena‰el dÛvod, proã je dûlat. To neznamená, Ïe za pár let nebude v‰echno jinak, netu‰ím,
jaké okolnosti mne mohou dohnat k tomu nebo
onomu. Tﬁeba peníze. Párkrát mi volali kvÛli konkursu na film ãi seriál, ale musel jsem hlídat malého, nebo jsem hrál pﬁedstavení, nebo to bylo
v Praze a tûÏko bych stíhal. Mû baví divadlo.
Jestli to má pﬁijít, tak to pﬁíjde, pak se bránit nebudu... Jestli to nakonec nemám pﬁece jen v nûjaké vû‰tbû, pak se stejnû neubráním, ne?
Jiﬁina Kube‰ová, foto: jef a Tino Kratochvil

musíte vyjádﬁit slovy, mÛÏete v muzikálu vyzpívat
písní, protoÏe dobﬁe napsaná a zazpívaná píseÀ
pÛsobí i díky hudbû více na emoce a mÛÏe nûkdy
b˘t lep‰í neÏ dvacet monologÛ. Je hodnû krásn˘ch rolí, které jsem ãetl nebo vidûl, ale Ïádnou
vysnûnou nemám. Ale mám sedmadvacet, tak
tﬁeba si je je‰tû zahraji.
KdyÏ jsem Vám volala, právû jste krmil syna
Jiﬁíka. Nevadí Vám takové „Ïenské“ práce?
Co to je, Ïenské práce? Jirka pﬁi‰el na svût císaﬁsk˘m ﬁezem, takÏe ho lékaﬁi poprvé dali do náruãe mnû. Napsal
jsem mu jméno Mach na noÏiãku,
byl to nejhezãí den mého Ïivota, bylo to, jak se ﬁíká - nejvíc. A teì si to
uÏívám – krmím, pﬁebaluji, kdyÏ na
to pﬁijde. Jura je zlat˘.
Plánujete dal‰í potomky?
Radka má z prvního manÏelství
‰estapÛlletého Matyá‰ka, Jiﬁíãkovi
bude deset mûsícÛ, urãitû chceme
je‰tû alespoÀ holãiãku. Já pocházím
z velké rodiny, tak klidnû i pût dûtí.
Nebudeme plánovat kdy, ale jedno
je‰tû urãitû a kdyÏ se z toho nezblázníme, tak i víc.
S Igorem Ondﬁíãkem
Pocházíte z PodluÏí, na webu div pohádkovém muzikálu
vadla se vyznáváte z toho, Ïe máSnûhurka a sedm trpaslíkÛ,
te rád víno. Preferujete ho pﬁed jireÏie: Stano Slovák
n˘m alkoholem?
Jednoznaãnû, kdyÏ alkohol, tak víno. Máme s tatú vinohrad, tak dûlá12
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Hudební
scéna
26. a 27. XII.

Na motivy pohádky bratﬁí GrimmÛ napsali
KAREL CÓN
STANO SLOVÁK
JAN ·OTKOVSK¯
PETR ·TùPÁN
Královsky se pobavte na známé, pﬁesto v na‰em
vyprávûní originální pohádce!
Období svátkÛ proÏívají nejvíc dûti - rok co rok jim rozdává JeÏí‰ek dárky. Letos se rozhodl nadûlovat i v na‰em divadle, a to v podobû bláznivé hudební pohádky
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, inscenace, která vykouzlí
úsmûv na tváﬁích v‰ech, nejen tûch nejmen‰ích...
Okouzlující pﬁíbûh bratﬁí GrimmÛ známe v‰ichni, do té
na‰í pohádky se ale ve‰la je‰tû mnohá pﬁekvapení,
a tak je vyprávûní je‰tû o kapánek zamotanûj‰í, dobrodruÏnûj‰í a pﬁitaÏlivûj‰í. Je tu pÛvabná, roztomile naivní Snûhurka, zlá Macecha je díky ‰Èastnû zvolenému
muÏskému obsazení démonická i komická zároveÀ
a trpaslíkÛm to skvûle ladí, i kdyÏ mají o víc neÏ pár ãísel nad prÛmûr. A dobr˘ch nápadÛ je v inscenaci pﬁehr‰el. Nechybí tu lákav˘ ztﬁe‰tûn˘ humor a melodicky
chytlavé písniãky si zcela jistû budete pobrukovat je‰tû dlouho po pﬁedstavení...Originální podívaná vhodná
pro v‰echny, od capartÛ aÏ po dûdeãky s babiãkami!
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ReÏie: Zbynûk Srba
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudba a hudební nastudování: Dalibor ·trunc
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
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BETLÉM
Pastorála
aneb Hry vánoãní

1., 7., 8., 19. – 21. prosince na âinoherní scénû
1. 12. slavnostní kﬁest nového CD
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STEFAN VÖGEL:
DOB¤E ROZEHRANÁ PARTIE
Závûr roku na âinoherní scénû bude
patﬁit brilantní konverzaãní komedii pÛvodem rakouského souãasného autora
Stefana Vögela. Jedenaãtyﬁicetil˘ dramatik
Ïijící dnes v Lichten‰tejnsku ve své první
hﬁe Eine gute Partie z roku 2002 vytvoﬁil
poutav˘ pﬁíbûh ze Ïivota dvou seniorÛ, kteﬁí se pravidelnû kaÏd˘ t˘den scházejí na ‰achovou partii. Stefan Vögel se do povûdomí

P¤IPRAVUJEME
‰ir‰í veﬁejnosti dostal pﬁedev‰ím jako kabaretiér, v Rakousku je velmi oblíben˘
a uznávan˘. Vedle Dobﬁe rozehrané
partie je autorem dal‰ích osmi dramatick˘ch textÛ, pﬁedev‰ím komedií,
v nichÏ se vûnuje anal˘zám mezilidsk˘ch vztahÛ, které odráÏejí pocity
soudob˘ch lidí rÛzného vûku.
Hlavní postavou na‰í hry je Fred
Kowinski, nerudn˘ váleãn˘ veterán,
zatrpkl˘ stárnoucí vdovec, kter˘ není
schopen vyjít takﬁka s nik˘m, kromû
starého kamaráda z války - Walta.
FredÛv syn Leonard se snaÏí s otcem
marnû nalézt spoleãnou ﬁeã a pomáhá mu alespoÀ prostﬁednictvím hos16
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podyÀ, které ov‰em ve Fredovû domácnosti nikdy nevydrÏí déle neÏ t˘den. ProtoÏe Fred je zkrátka bytost,
se kterou se nedá Ïít. AÏ jednoho dne
se jeho Ïivot otﬁese v základech – energická italská hospodynû Rosalinda se
s jeho morousovitostí zkrátka nesmíﬁí
a zaãne s ním hrát podle sv˘ch vlastních pravidel. A svûte div se, ono se
to snad Fredovi nakonec líbí... AÏ na
to, Ïe Rosalinda odkryje tajemství
Fredovy a Waltovy partie – a nakonec se právû ona stane tou dámou,
o niÏ se v této partii hraje.
Brilantnû napsaná a hluboce lidská konverzaãní komedie poskytuje
v˘jimeãné herecké pﬁíleÏitosti, z nichÏ ta ústﬁední je svûﬁena první dámû ãeského divadla – paní Zdenû Herfortové.
Tûmi, kdo se utkají o její pﬁízeÀ jsou dal‰í
dvû v˘jimeãné herecké osobnosti, které se
touto inscenací vracejí na jevi‰tû, kde v polovinû ‰edesát˘ch let jejich herecká dráha
zaãínala – Jaroslav Dufek a Ladislav
Lakom˘. K této v˘razné trojici se pﬁidá je‰tû Viktor Skála v roli ponûkud neurotického
syna Leonarda a Hana Kováﬁíková jako
jedna z obûtí Fredovy v˘bu‰né povahy.
V reÏii Stanislava Slováka vznikla velmi sviÏná inscenace nabízející povûstn˘
hereck˘ koncert, kter˘ by si nemûl Ïádn˘
pﬁíznivec dobrého hereckého divadla nechat ujít!
Klára Latzková,
foto: jef Kratochvil
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A

Stefan Vögel
DOB¤E ROZEHRANÁ PARTIE
brilantní konverzaãní komedie
Co si poãít, kdyÏ je vá‰ otec nerudn˘ váleãn˘ veterán, zatrpkl˘ stárnoucí vdovec, kter˘ není schopen vyjít takﬁka s nik˘m,
kromû starého kamaráda Walta, kter˘ k nûmu kaÏd˘ ãtvrtek uÏ
po tﬁicet let pﬁichází na partii ‰achu? Leonard Kowinski svÛj
boj o srozumûní s otcem Fredem dávno vzdal – aÏ na hospodynû, které mu stále pﬁiãinlivû dodává a které ve Fredovû domácnosti nikdy nevydrÏí déle neÏ t˘den. ProtoÏe Fred je zkrátka bytost, se kterou se nedá Ïít. AÏ jednoho dne se jeho Ïivot
otﬁese v základech – energická italská hospodynû Rosalinda
se s jeho morousovitostí zkrátka nesmíﬁí a zaãne s ním hrát
podle sv˘ch vlastních pravidel. A svûte div se, ono se to snad
Fredovi nakonec líbí... AÏ na to, Ïe Rosalinda odkryje utajené
tajemství Fredovy a Waltovy partie – a nakonec se právû ona
stane tou dámou, o niÏ se v této partii hraje. Brilantnû napsaná a hluboce lidská konverzaãní komedie soudobého rakouského autora Ïijícího v Lichten‰tejnsku, kterou uvedeme v reÏii
Stano Slováka, poskytuje v˘jimeãné herecké pﬁíleÏitosti, z nichÏ tu ústﬁední - roli Rosalindy - vytvoﬁí první dáma ãeského
divadla, paní Zdena Herfortová!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslav Dufek, Ladislav Lakom˘,
Viktor Skála, Hana Kováﬁíková
Sofokles: OIDIPUS KRÁL
Geniální dílo z doby pﬁed dvûma a pÛl tisíci lety b˘vá pokládáno
za nejdokonalej‰í antickou tragédii vÛbec a tvoﬁí jeden z vrcholÛ
svûtového dramatu v‰ech dob: plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû
nadãasov˘ pﬁíbûh o zloãinu a trestu, vinû, sebepoznání a odpovûdnosti nabízející mimoﬁádné herecké pﬁíleÏitosti. Thébsk˘ vladaﬁ Oidipus pátrá po pﬁíãinû, pro kterou Théby suÏuje mor; podle delfské vû‰tby jde o boÏí trest za nepotrestanou vraÏdu pﬁedchozího krále Laia. Oidipus, rozhodnut˘ odhalit pravdu a vykonat
pomstu, objevuje krutou minulost a pﬁi jejím poznání prohlédnuv
a poznav pravdu, sám oslepne. Pﬁíbûh Oidipa je pﬁíbûhem o síle
osudu, naplÀujícího se právû skrze skutky, jimiÏ se mu lidé snaÏí
vyhnout. Pﬁíbûhem jedince, kter˘ platí za zloãin proti ﬁádu, aãkoliv tento zloãin spáchal nejen nevûdomky, ale dokonce proti raci-

HRAJEME
onální vÛli své i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. Oidipus král v‰ak
není pouze dramatickou anal˘zou individuálního svûdomí, obsahuje i úÏasn˘ sociální rozmûr. TﬁebaÏe byl ústﬁední a prvotní zloãin spáchán bezdûky, stal se reáln˘m naru‰ením rovnováhy ﬁádu svûta. A je neodkladnou povinností Oidipa jako vladaﬁe, tuto
rovnováhu opût nastolit, a to i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvoﬁil vûãné naléhavû rezonující drama o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza, které mÛÏe b˘t vÛãi jedinci nesmírnû kruté, nikdy
se v‰ak nesmí stát panstvím náhody a zvÛle.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jiﬁí Mach, Ivana VaÀková, Viktor Skála, Josef Jurásek, Jan
Mazák, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Bure‰, Miroslava
Koláﬁová, Irena Konvalinová, Kateﬁina Krejãová, Tereza
Martinková, Martin KﬁíÏka, Karel ·karka, Jakub Uliãník, Jakub
Przebinda 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 znovuzpﬁítomÀování 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 (jehoÏ souãástí kromû reÏiséra ZbyÀka Srby byl i rektor JAMU
Václav Cejpek, dramaturg inscenace Jan ·otkovsk˘ a hudebník
Dalibor ·trunc) se v‰ak rozhodl nesáhnout po existujících lidov˘ch hrách a montáÏích z nich, ale vykroãil cestou nepomûrnû riskantnûj‰í. A sice cestou koláÏe, která 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 starozákonních a novo-

zákonních motivÛ a fragmentÛ z ãesk˘ch lidov˘ch her objevují
i pﬁeklady z lidov˘ch her polsk˘ch, vala‰sk˘ písÀov˘ folklór, songy skupiny Cimbal Classic, texty Franze Werfela, Milana Rúfuse
nebo Ladislava Fukse. Cílem v‰ak není destrukce 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. Narodil se
Kristus pán ov‰em chybût vskutku nesmí a nebude.
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 (hudecká a klezmerská) a dûti souboru
Primavera.
ReÏie: Zbynûk Srba
Hrají: Ladislav Koláﬁ, Mária Lalková, Petr ·tûpán, Michal Isteník,
Eva Ventrubová, Milan Nûmec, Viktor Skála, Luká‰ Hejlík a dal‰í.
K¤ÍDLA 2009/2010
slavnostní vyhlá‰ení divácké ankety
Po celou divadelní sezonu mohou pﬁíznivci Mûstského divadla
Brno prostﬁednictvím anketních lístkÛ zveﬁejÀovan˘ch v ãasopisu
Dokoﬁán hlasovat pro svého nejoblíbenûj‰ího herce, hereãku, ale
také reÏiséra, v˘tvarníka, hudebního skladatele i jednotlivou inscenaci. Jeden z prosincov˘ch dnÛ pak v divadle uÏ tradiãnû patﬁí slavnostnímu vyhla‰ování v˘sledkÛ divácké ankety, která nese
název Kﬁídla. KaÏd˘ takov˘ veãer se nese ve slavnostním duchu,
kaÏd˘ rok je jin˘, neopakovateln˘ a doufejme, Ïe i nezapomenuteln˘. Va‰i oblíbení umûlci se totiÏ vÏdy pﬁedvedou v docela jiném svûtle, neÏ je v‰ichni známe! Veãer nejen pln˘ lesku, ale také mnoh˘ch pﬁekvapení, zajímav˘ch záÏitkÛ a vtipn˘ch gagÛ, je
ocenûním hereck˘ch v˘konÛ v inscenacích uplynulé sezóny a ze
strany hercÛ naopak podûkováním za pﬁízeÀ divákÛ. NeboÈ svûtla ramp jen pomyslnû oddûlují dva póly, které jsou souãástí jednoho svûta – svûta divadla, k nûmuÏ neodmyslitelnû patﬁí herci
na jevi‰ti a vy, diváci v hledi‰ti. I veãer s Kﬁídly je tu pﬁedev‰ím
pro vás.
Scénáﬁ a reÏie: Igor Ondﬁíãek
H U D E B N Í
S C É N A
ADVENT A ANDùLÉ
benefiãní adventní koncert
JiÏ po osmé poﬁádá Nadaãní fond NIKÉ na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno benefiãní adventní koncert, jehoÏ v˘tûÏek bude vûnován potﬁebn˘m. Na veãeru plném hudby i smíchu
vystoupí populární herci, zpûváci i hudebníci. Svou úãast pﬁislíbili: Karel Gott a Lucie Bílá, Davide Mattioli, pûveck˘ sbor BU-DU
/Buchlovick˘ dÛchoìák/, pûveck˘ sbor KAMPANELA, sólisté
a orchestr Mûstského divadla Brno.
Scénáﬁ a reÏie: Petr Gazdík
P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman,
Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe
MARY POPPINS
rodinn˘ muzikál / ãeská premiéra
Mûstské divadlo Brno pﬁichází ve spolupráci s Cameron
Mackintosh Ltd. a produkcí Walt Disney s rodinn˘m muzikálem
Mary Poppins, ãesk˘m divákÛm znám˘m v prvé ﬁadû díky remaku proslulého filmu z roku 1964, ovûnãeného pûti Oscary. Ten
vznikl na motivy dûtsk˘ch kníÏek známé anglické autorky P. L.
Traversové.
Ná‰ pﬁíbûh se odehrává v Lond˘nû konce 19. století a jeho hrdinkou je originální vychovatelka Mary Poppinsová, která se zjeví
na pﬁání mal˘ch dûtí Banksov˘ch, jimÏ rodiãe nevûnují pﬁíli‰ pozornosti. Tato dokonalá vychovatelka disponující kouzeln˘mi dovednostmi prozáﬁí jejich dûtsk˘ svût hravostí, svobodou a fantazií
a zcela pﬁevrátí pﬁísn˘ ﬁád Banksovic domu natolik, Ïe nakonec
dokáÏe promûnit i samotné rodiãe. ProtoÏe jak ﬁíká sama Mary:
„Staãí jen chtít a rázem v‰e je moÏné!“
Nejvût‰í muzikálov˘ producent v‰ech dob, sir Cameron
Mackintosh ãekal na moÏnost pﬁevedení filmové verze do divadelní podoby cel˘ch 40 let. Zcela jedineãnou divadelní show doplnil nov˘mi písnûmi a vytvoﬁil mimoﬁádnû v˘pravnou podívanou,
která sklízí úspûchy v Lond˘nû i na Broadwayi.
Mûstské divadlo Brno se díky svému svûtovému renomé stalo
teprve 6. divadlem svûta, kterému byla pro uvádûní tohoto úÏasného muzikálu exkluzivnû povolena licence.
ReÏie inscenace se chopil Petr Gazdík, drÏitel Ceny Thálie za rok
2010. Choreografie se ujala Lucie Holánková, scénografie je dílem Petra Hlou‰ka. Tû‰it se lze na strhující hudební show plnou
magie, nároãná taneãní a stepaﬁská ãísla a samozﬁejmû na úÏasné pﬁedstavitelky titulní role: Alenu Antalovou, Radku Coufalovou
ãi Johanu Gazdíkovou.
Dále hrají: Du‰an Vitázek nebo Denny Ratajsk˘, Martin Havelka
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PROSINEC
âINOHERNÍ SCÉNA

1.12.
2.12.
4.12.
5.12.
5.12.
7.12.
8.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
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17.12.
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19.12.
19.12.
20.12.
21.12.
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26.12.
27.12.
28.12.
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30.12.
31.12.
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ãtvrtek
19.30
sobota
19.30
nedûle
15.00
nedûle
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
14.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
15.00
nedûle
19.30
pondûlí
18.00
úter˘
19.30
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ZÁJEZDY: 6. prosince hostuje Mûstské divadlo Brno s muzikálem Cikáni jdou do nebe
v Hradci Králové, 15. prosince s komedií
Charleyova teta ve Znojmû a 17. prosince
s muzikálem Jesus Christ Superstar ve Zlínû.
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nebo Milan Nûmec, Jana Musilová nebo Markéta Sedláãková,
Zdena Herfortová nebo Monika Svûtnicová, Tomá‰ Sagher nebo
Luká‰ Vlãek, Karel Mi‰urec nebo Ladislav Koláﬁ a dal‰í.
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice:
JOSEF A JEHO ÚÎASN¯ PESTROBAREVN¯ PLÁ·Ë
Prvním dílem geniálního muzikálového skladatele A. Lloyd
Webbera, kter˘ vytvoﬁil spolu s textaﬁem Timem Ricem, je biblick˘ muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È. Tehdy devatenáctilet˘ Webber jej napsal pÛvodnû jako patnáctiminutové
dílo na objednávku jedné lond˘nské ‰koly k ukonãení semestru.
Mûlo v‰ak takov˘ úspûch, Ïe jej autoﬁi záhy roz‰íﬁili na celoveãerní muzikál a ve své premiéﬁe uvedli v Lond˘nû roku 1972.
Jedná se o muzikál doslova pro celou rodinu a my jej uvádíme
v ãeské premiéﬁe v reÏii Stanislava Mo‰i a choreografii Igora
Barberiçe. Podobnû jako jsme uvádûli muzikál Jesus Christ
Superstar nejprve v zahraniãí v anglickém a nûmeckém jazyce.
Inscenace má za sebou jiÏ 128 úspû‰n˘ch repríz v celé ﬁadû ev-

HRAJEME
ropsk˘ch zemí. Vzhledem k tomu, Ïe vypráví zcela neobvykl˘m
zpÛsobem o vûcech dávno minul˘ch, i kdyÏ nám blízk˘ch, a pouÏívá k tomu rozliãn˘ch technik, vãetnû animací, hovoﬁí se o této
inscenaci jako o nejlep‰ím ztvárnûní v Evropû, i proto se máte na
co tû‰it.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Vladimír Voleãko,
Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová nebo Markéta
Sedláãková, Rastislav Gajdo‰ nebo Zdenûk Junák, Petr Gazdík
nebo Stanislav Slovák, Robert Jícha nebo Oldﬁich Smysl, Karel
·karka, Luká‰ Vlãek, Jiﬁí Zmidloch, Michal ·ebek, Ale‰ Slanina,
Petr Doãkal, Michal Matûj, Radek Novotn˘, Petr Brychta nebo
Ján Jackuliak, Robert Rozsochateck˘, Pavla Vitázková nebo
Eva Jedliãková, Vendula ·eráková, SoÀa Jányová, Gabriela
Karmazínová, SoÀa Kubi‰ová, Aneta Majerová, Jan Dûdek,
Jakub Przebinda, Dana Puková, Lenka Rydlová, Karla Spilková,
TáÀa ·tefkoviãová a dal‰í.
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice:
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Souãasn˘ britsk˘ autor Andrew Lloyd Webber, oznaãovan˘ za
„krále muzikálu“, je také jedin˘m svûtov˘m autorem, jemuÏ se na
Broadwayi hrály tﬁi muzikály souãasnû. Jeden z tûch nejslavnûj‰ích, jímÏ pokraãoval v tradici rockov˘ch oper, je bezpochyby
Jesus Christ Superstar z roku 1971. Pﬁíbûh vychází z Nového zákona a zpracovává posledních sedm dní Ïivota JeÏí‰e Krista
z pohledu toho, kdo jej nakonec zradil – Jidá‰e I‰kariotského. Je
postaven na stûÏejních momentech JeÏí‰ov˘ch posledních dní,
jako je pﬁíjezd do Jeruzaléma, vyhnání pﬁekupníkÛ z chrámu, poslední veãeﬁe, Jidá‰ova zrada v Getsemanské zahradû, stejnû
jako soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukﬁiÏování. Jesus
Christ Superstar ãekal obrovsk˘ úspûch – jen pﬁi svém prvním
lond˘nském uvedení se doãkal více neÏ 3350 repríz a dodnes
patﬁí k tûm nejhranûj‰ím Webberov˘m dílÛm vedle Fantoma
opery, Cats a Evity.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Du‰an Vitázek, Jana Musilová nebo Ivana
VaÀková, Petr Gazdík nebo Ján Jackuliak, Jan Apolenáﬁ nebo Igor
Ondﬁíãek, Zdenûk Junák nebo Jan Mazák, Rastislav Gajdo‰ nebo
Jakub Uliãník a dal‰í.
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ
Pﬁíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny matky si pﬁivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe
snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemﬁe i Král, je jí mladá
Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pﬁed smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné
pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dﬁímala,
jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna
pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou
ponûkud malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se podaﬁilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se jí zbavit sama...
Na pozadí známé pohádky bratﬁí GrimmÛ, jemnû inspirováni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvoﬁí hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr
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·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napûtí, ztﬁe‰tûného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozﬁejmû koﬁenûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ má v‰echny pﬁedpoklady b˘t pﬁíjemn˘m pﬁedstavením, nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan Apolenáﬁ
nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert
Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláﬁ nebo Igor Ondﬁíãek, Jiﬁí
Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník,
Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jiﬁí
Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.
Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o uvádûní
titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozﬁejmû cítí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního-muzikálového
divadla“. Mezi nû nepochybnû patﬁí i dílo skladatele Jerryho
Hermana a libretisty a textaﬁe Michaela Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména - Hello, Dolly! Dílo, které po své newyorské
premiéﬁe v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální
hudební adaptací divadelní hry Thorntona Wildera Dohazovaãka,
jejíÏ pﬁedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka
Nestroye A jde se ﬁádit, jejíÏ pﬁedlohou zase byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda Dobﬁe stráven˘ den (geneze námûtu
byla tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující
téma!). Kdo muzikál nezná, tomu pﬁipomínáme: jedná se o pﬁíbûh podnikavé zprostﬁedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pﬁedmûstí – dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své osobnosti dokáÏe mrzoutského starého mládence Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli v galantního a milujícího muÏe.
Ústﬁední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal
sv˘m osobit˘m „chraplav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong.
Filmové zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ
v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, choreograf a reÏisér Gene Kelly
natoãil film s Barbrou Streisandovou a Waltrem Matthauem
v hlavních rolích. Od své premiéry se tento muzikál hrál na
Broadwayi do roku 1970 a dosáhl fantastického poãtu 2844 repríz.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor Ondﬁíãek nebo
Petr ·tûpán, Hana Kováﬁíková nebo Marta Prokopová, Radek
Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘, Jakub Przebinda nebo
Ale‰ Slanina, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘, Lenka
Janíková nebo Ivana Skálová, Mária Lalková nebo Tereza
Martinková, Zdena Herfortová nebo Kvûtoslava Ondráková,
Jiﬁina Prok‰ová, Karel Jansk˘ nebo Miloslav âíÏek, Karel
Mi‰urec a Zdenûk Bure‰.
Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta: PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu tnout
do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãensk˘ch
„elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praotcem v‰ech satirikÛ. PﬁestoÏe jsou jeho hry témûﬁ 2400 let staré, jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiãnosti stále inspirující. Zﬁejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âechách je pﬁepis PtákÛ básníka Jiﬁího Îáãka Ptákoviny podle Aristofana, jeden z ojedinûl˘ch
poãinÛ ãeského satirického divadla 80. let. Îáãek svou znaãnû
volnou adaptaci Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy komentoval vûtou:
„Na pﬁípadnou námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu
odpovûdût protinámitkou, Ïe i svût se od Aristofanov˘ch dob ponûkud zmûnil.“ Jde o text, kter˘ má pro Mûstské divadlo takﬁíkajíc historick˘ v˘znam – pﬁi jeho inscenaci se v tûsnû pﬁedrevoluãním Národním divadle poprvé se‰li reÏisér Stanislav Mo‰a
a hudební skladatel Zdenek Merta. Nyní se k patﬁiãnû aktualizovanému a revidovanému textu vracejí, aby se opût pokusili (Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové ta‰kaﬁice s její Ïivelnou hravostí, plebejskou neuctivostí a humornou nadsázkou.“ NeboÈ:
„Staré se tváﬁí jako nové, /coÏ mûní leda kolorit./ VÏdycky se
sãuchnou vyÏírkové/ a usadí se u koryt!“
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav Gajdo‰ nebo
Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel Mi‰urec, Ján Jackuliak nebo
Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo Tereza Martinková, Libu‰e
Barto‰ková nebo Martina Severová, Jiﬁí Mach nebo Jakub
Przebinda, Michal Isteník, Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina, Svetlana
Slováková, Ivana Skálová nebo Pavla Vitázková, Zdena Herfortová
nebo Markéta Sedláãková, Jan Apolenáﬁ nebo Ladislav Koláﬁ, Igor
Ondﬁíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák nebo
Erik Pardus, Luká‰ Vlãek, Mária Lalková, Vojtûch Blahuta, Eva
Jedliãková a dal‰í.
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VZPOMÍNÁME
MILO· HYN·T
(19. 12. 1921 – 1. 11. 2010)
Na svátek V‰ech svat˘ch, 1. listopadu
tohoto roku, ode‰la na vûãnost v˘znamná osobnost a legenda ãeského
divadla – reÏisér, pedagog a teoretik
doc. Miloslav Hyn‰t. PÛsobil napﬁ.
v Horáckém divadle v Jihlavû, Státním
divadle v Ostravû a proslul˘ se stal zejména jako ‰éf ãinohry Státního divadla Brno (1959-1970). Zapsal se také
do dûjin Svobodného divadla ãi
Divadla bratﬁí Mr‰tíkÛ (jak se Mûstské
divadlo Brno naz˘valo dﬁíve), kde roku 1947 reÏíroval hned ãtyﬁi inscenace
- hru Petra Karva‰e Meteor, Molièrova
ÎorÏe Dandina, Jiráskovu Filosofskou
historii a Klicperova Hadriána z ¤ímsÛ. V roce 1982 reÏíroval svébytnû
upraveného Ha‰kova ·vejka pod názvem Josef ·vejk aneb Veliká doba
Ïádá veliké lidi a poslední reÏií, kterou
zde vytvoﬁil, byla Ostrovského hra
I chytrák se spálí aneb Kapitoly z dûjin lidské hlouposti (1983). Ve své
tvorbû kladl dÛraz zejména na evropskou avantgardu, inovativní scénické
postupy a aktuální spoleãenské kontexty, ãímÏ se nesmazatelnû vryl do
dûjin ãeského divadla.

J. Ha‰ek, Z. Hedbávn˘, M. Hyn‰t: Josef ·vejk
aneb Veliká doba Ïádá veliké lidi, zleva doprava:
Chodounsk˘ – Milo‰ Kroãil, Baloun – Mojmír
Heger, Vanûk – Lumír PeÀáz, ·vejk – Jiﬁí Tomek,
Dub – Stanislav Zindulka

A. N. Ostrovskij: I chytrák se spálí
Krutick˘ – Karel Adam (vlevo)
Glumov – Karel Mi‰urec (vpravo)

Molière: ÎorÏ Dandin, ÎorÏ Dandin –
Rudolf Walter (vlevo), Josef ·tefl (vpravo)

Scéna Milana Zezuly k Hyn‰tovû inscenaci
Meteor
21
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA * ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK * FIEBER * JOSEK * DU·EK * MICHÁLEK * SRBA * MAJEROVÁ * ANTALOVÁ * POSTRÁNECK¯ * ÎÁâEK *
VLA·ÍNOVÁ * STARINA * HLOU·EK * B¤EZINA * RATAJSK¯

DALIBOR
·TRUNC
PÒL ÎIVOTA LADÍ· CIMBÁL
A PÒL ÎIVOTA HRAJE· NA ROZLADùN¯
Jsou lidé, kteﬁí vás pﬁi spoleãné práci obãas aÏ
‰tvou svou poctivostí, precizností, neúprosn˘m
smûﬁováním k tomu, aby vûci dotáhli co nejlíp
i tam, kde ãlovûk má pocit, Ïe „uÏ by to staãilo“.

HOST DO DOMU
Pak práce skonãí a za mûsíc, za dva se vám po
nich zaãne st˘skat. To je i pﬁíklad protagonisty tohoto rozhovoru a na‰eho spoleãného setkání
na inscenaci Betlém. VÛdãí osobnost skupiny
Cimbal Classic, cimbalista legendárních JavorÛ,
skladatel scénické hudby, pedagog cimbálu na
brnûnské konzervatoﬁi – a pﬁedev‰ím muÏ, kter˘
v MdB zanechal vûru v˘raznou muzikantskou
stopu Dalibor ·trunc.
Chtûl jsem se ptát na tvou cestu k cimbálu,
ale zdá se mi skoro, Ïe místo tvého narození
– tedy RoÏnov pod Radho‰tûm – je skoro odpovûdí samo o sobû. Nebo se pletu a snil jsi
24

v mládí spí‰e o tom, Ïe bude‰ rockov˘m
frontmanem?
Na zaãátku ta cesta byla opravdu pﬁímoãará a urãil ji i jak˘si dûtsk˘ pragmatismus. âekalo se,
Ïe pÛjdu v rodinn˘ch ‰lépûjích a stejnû jako otec
a bratr si vyberu housle. Ov‰em po zhlédnutí jejich nûkolika vzájemnû „bolestiv˘ch“ lekcí
jsem nabyl jasného dojmu, Ïe já tedy houslistou b˘t skuteãnû nechci. Ke zdû‰ení rodiãÛ jsem si pak vybral cimbál, kter˘ mû sice
uãaroval, ale hlavnû - otec na nûj neumûl
hrát a tedy ani vyuãovat. Pocit vítûzství pominul, kdyÏ jsem zjistil, Ïe i na nûj se musí cviãit.
Tak jsem mezi ‰est˘m a jedenáct˘m rokem své
rodiãe v pokleku pravidelnû prosil, aÈ mû dají
z cimbálu, Ïe uÏ budu nosit samé jedniãky. V jedenácti ale pﬁi‰el zlom v momentû, kdyÏ jsem zaãal hrát na cimbál v kapele. Spoleãné muzicírování, zájezdy, taneãnice od patnácti navrch... no
prostû radost, krása a potû‰ení.
A vûnoval jsi se zpûvu, neÏ vznikl Cimbal
Classic, nebo bylo období, kdy jsi byl „jenom“ cimbalistou?
Jako malé blonìaté kudrnaté modrooké dítû
jsem opl˘val svûÏím vysok˘m folklórním hlás-
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kem, díky kterému jsem mûl tﬁebas i ‰edesát vystoupení roãnû. Hnacím motorem mi byly chlebíãky, limonáda a zá‰koláctví. Tím pádem jsem
se urãitû cítil víc jako zpûvák neÏ jako cimbalista.
AÏ s mutací, která zmûnila mÛj hlas v obyãejn˘
a v‰ední, nastal „ústup ze slávy“. Ale je‰tû pﬁedtím jsem naposledy prorazil jako zpûvák a sice
pﬁi pﬁijímaãkách na brnûnskou konzervatoﬁ. KdyÏ
jsem se tam hlásil, byl jsem po teoretické stránce pomûrnû hodnû zanedban˘, noty jsem moc
neznal, protoÏe jsem si v‰e potﬁebné vût‰inou
naposlouchal. Pﬁedsedou pﬁijímací komise byl
v˘znamn˘ brnûnsk˘ sbormistr Jan ¤ezníãek, kter˘ si pﬁeãetl v materiálech, Ïe jsem z RoÏnova
a ﬁekl mi: „ogare, zazpívej nám nûjakou lidovou,
aÈ si chvilku spoãineme“ a já jsem siln˘m dûtsk˘m sopránem zapûl Na Beskydû velké kopce,
pan ¤ezníãek se rozhlédl spokojenû po komisi
a pravil: „Já myslím, Ïe nám to staãí“. Na teorii uÏ
nedo‰lo. A to byla má labutí píseÀ jako dûtského
zpûváka.
A jak se z tebe stal skladatel?
Docela dlouho jsem mûl pocit, Ïe mám Ïivot jasnû nalinkovan˘ – od ãtrnácti do dvaceti konzervatoﬁ, pak vojna (AUS VN), potom Státní soubor
písní a tancÛ a nakonec BROLN. V‰echno to byla bezesporu zajímavá a dÛleÏitá práce, ale já
jsem vÏdycky vnitﬁnû cítil, Ïe se potﬁebuji realizovat i jinak, neÏ pouze pﬁehráváním dan˘ch partÛ.
V roce 1992 mû vyzval spoluÏák, cellista Pavel
Barná‰, kter˘ zakládal festival Okolo Tﬁebonû, abych mu na ten festival postavil cimbálovou kapelu, která zahraje nûjaké váÏné i neváÏné kusy
- ale hlavnû, abych pro ni zaranÏoval nûjaké písnû mû tehdy neznámého Vlasty Redla. Do té doby jsem mûl zku‰enosti pouze s folklórními aranÏemi, ale Vlastovy písnû mû hodnû oslovily.
Spoleãné vystoupení mûlo velk˘ úspûch, publikum bylo vstﬁícné, byli jsme osvûÏením, protoÏe
tehdy taková muzika nebyla na folkov˘ch pódiích
vÛbec bûÏná – a tak nezÛstalo jen u toho jednoho vystoupení. Následovala ﬁada spoleãn˘ch koncertÛ, které ale samozﬁejmû mûly svÛj strop
a postupnû pﬁirozenû ﬁídly.
Uvûdomil jsem si, Ïe pokud
chce Cimbal Classic dál samostatnû fungovat, potﬁebuje mít
nutnû svÛj pÛvodní repertoár.
Na na‰í první dovolené s dûtmi
na Lipnû jsem spontánnû sloÏil
píseÀ Koníãky moje a tak se mi
objevila cestiãka, kterou si od
té doby pro‰lapávám.
Tvou druhou hlavní „‰tací“
je hraní ve skupinû Javory.
Je pro tebe hraní s nimi splnûn˘ sen? Jak se – sám skla-
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datel – sná‰í‰ s tak v˘raznou osobností jakou
je Petr Ulrych? Je pro tebe to souÏití stále inspirující?
Petrova javorovská muzika a Hanãino zpívání mû
oslovilo a vtáhlo do svého svûta uÏ v m˘ch dvanácti, tﬁinácti letech. V ‰estnácti jsem s nimi poprvé nahrával a je mi ãtyﬁiaãtyﬁicet. Je potﬁeba
víc dodávat? Je to muzikantská láska na první
pohled, která si pro‰la mnoh˘m pûkn˘m a je‰tû
pûknûj‰ím, ale také manÏelsk˘mi poryvy, které
souvisí s hudbou a které jsou bûÏné v‰ude tam,
kde se tvoﬁí, kde pracují emoce a kde jdou lidé ke
spoleãn˘m cílÛm rÛzn˘mi cestami.
DokáÏe‰ zrekapitulovat svou práci v MdB?
Zaãalo to Radúzem a Mahulenou, kde jsem se
podílel na nahrávce, pak následovaly tﬁi inscenace, na kter˘ch jsem hráãsky participoval spoleãnû s Javory v inscenacích Petra Ulrycha
a Standy Mo‰i – Koloãava, Máj a Markéta
Lazarová, na coÏ poté plynule navázaly moje pokusy skladatelské – Cikáni jdou do nebe
a Betlém. V‰e ale mûlo svÛj pﬁirozen˘ v˘voj.
Neb˘t tﬁebas Koloãavy, nepotkal bych asi Stanka
Slováka, kter˘ mi jednoho dne zatelefonoval (do
ﬁevu zahradní sekaãky) a nabídl mi, jestli bych
„bleskurychle“ nezaranÏoval písniãky pro komorní kapelu do CikánÛ. Já v té dobû zrovna dokonãoval album Cimbal Classicu Blízká krajina, nemûl jsem ãas, padal docela na hubu – a teì tohle. Îena mi rovnou ﬁekla, Ïe jestli to vezmu, tak
jsem blázen. Pro mne to ale byla velká v˘zva
a pﬁíleÏitost zkusit si nûco, co mû lákalo a pﬁitahovalo. Je‰tû u toho sekání mû napadlo obsazení kapely. Tak jsem do toho ‰el i za tu cenu, Ïe
jsem své vlastní album dozpívával po nocích. Ale
tak to v Ïivotû je, Ïe nûkdy nûco musí jít stranou.
A nelituju, protoÏe nakonec jsem do pﬁedstavení
sloÏil i nûco vlastní hudby, díky ãemuÏ zaãala má
trvalej‰í a velmi pﬁíjemná spolupráce s Petrem
Kracikem.

25
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TvÛj nejrozsáhlej‰í projekt na poli scénické
hudby byl ale asi Betlém...
Práce se ZbyÀkem Srbou pro mne byla zajímavá
hned z nûkolika dÛvodÛ. Za prvé je to muzikální
reÏisér, kter˘ nevnímá hudbu jako nutné zlo, ale
jako v˘raznou souãást pﬁedstavení. K vánoãní tematice mám obecnû hodnû blízko, vánoãní koncerty jsou pro mne vÏdycky to „nejvíc“ (aÈ
s Cimbal Classicem nebo Javory) a mûl jsem
v zádech práci na úspû‰ném albu Vánoce
v RoÏnovû – prostû cítil jsem, Ïe tohle je moje
parketa. A pak mû moc bavila ta koláÏovitá rÛznorodost scénáﬁe, protoÏe ta umoÏnila kombinovat vûci uÏ hotové s nov˘mi, nahrávku s dvojicí
Ïiv˘ch kapel, folklór mého regionu spoleãnû s Ïidovsk˘mi ãi orientálními motivy. âili prostor pro
autora hudby byl neb˘val˘ – právû v té nesvázanosti jedním konkrétním stylem, do kterého bych
se musel trefovat. A pak v MdB jsou opravdu mimoﬁádné moÏnosti, takÏe jsem si mohl dovolit
sbory, kvalitní muzikanty na nahrávku – zkrátka
vûnovat té hudbû potﬁebnou pozornost a péãi.
A jsem moc rád, Ïe tu muziku mÛÏeme v roz‰íﬁené podobû vydat teì v koprodukci MdB
a Cimbal Classicu na CD a (jako lahÛdku pro
fajn‰mekry) i na 2 LP.
Kolik má‰ vÛbec cimbálÛ? To je pﬁece jen nástroj, s kter˘m je sloÏitûj‰í zacházení neÏ tﬁeba s klarinetem...
Mám dva, míval jsem i jeden men‰í, ale ten jsem
uÏ prodal. Kdybych v tûch ‰esti vûdûl, jaká je
s cimbálem práce, urãitû bych si ho nevybral. Je
26
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to nádhern˘ nástroj, ale je s ním ‰ílenû práce.
Jednak se moji pﬁátelé v Lí‰ni uÏ dûsí, kdyÏ jim
volám, protoÏe ví, Ïe se mnou budou ten stokilov˘ instrument muset nakládat ãi vykládat. Dal‰í
Achillovou patou je ladûní – dvû aÏ tﬁi hodiny mi
trvá, neÏ ho naladím tak, jak bych si pﬁedstavoval. (¤íká se: „PÛl Ïivota ho ladím a druhou pÛlku hraji na rozladûn˘ cimbál.“) Cimbál navíc neustále vrÏe, klape – zkrátka noãní mÛra hudebních reÏisérÛ a puntiãkáﬁÛ jako jsem já.
Ale na druhou stranu – kdyÏ to ﬁeknu velmi jednodu‰e, tak se na mne cimbál vlastnû podepsal
nejvíc. Bez nûho bych nebyl takov˘, jak˘ jsem.
TakÏe v‰echno beru zpût – mám ho rád a chci
s ním Ïít aÏ do konce sv˘ch dnÛ.
Mám z tebe pocit zvlá‰tní rozpolcenosti
(v dobrém) – pÛsobí‰ velmi rozhodnû aÏ nekompromisnû jako chlap, kter˘ ví, co chce
a umí si za tím stát. Na druhou stranu hudba,
kterou dûlá‰, je velmi lyrická, kﬁehká, zasnûná. Cítí‰ v tomhle nûjak˘ rozpor? Nebo je to
právû to, co tû urãuje a inspiruje?
Já a nekompromisní? Zdání nûkdy klame. Jestli
mû tak vnímá‰, tak jsi asi narazil na moji ochrannou vrstvu. Já zas mám obãas ten dojem, Ïe se
v dne‰ní dobû projevy citÛ, ohledÛ, pochybnosti
ãi nejistoty nenosí. Berou se jako slabost, zbabûlost ãi profesní nezpÛsobilost. Tak se tomu moÏná nûjak podvûdomû a od nepamûti bráním. To
je ale mÛj problém. Moji du‰i kopírují moje písniãky a v nich jsem opravdu sám za sebe.
Jan ·otkovsk˘
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PÍSNIâKOVÉ RETRO
POBAVÍ A VRÁTÍ ZPùT DO LAVIC
Buﬁiã Benetka, zá‰kolák âuﬁil nebo ‰plhoun Krhounek.
A k tomu zlidovûlé v˘roky typu Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá! TûÏko by se na‰el ten, kdo nezná osudy postav proslaven˘ch humoristickou kníÏkou Jaroslava Îáka i úspû‰n˘mi pamûtnick˘mi filmy Martina Friãe.
Jevi‰tní adaptací hry ·kola základ Ïivota odstartovalo
leto‰ní sezonu i Mûstské divadlo Brno. A uÏ pﬁedem asi
tu‰ilo, Ïe pÛjde o sázku na jistotu.
ReÏisérka Hana Bure‰ová, která pro brnûnské divadlo
v minul˘ch sezonách nastudovala tﬁeba Smrt Pavla I.
nebo Tﬁi mu‰ket˘ry, zvolila pﬁi vzniku inscenace formu
montáÏe. Za pﬁispûní dramaturga ·tûpána Otãená‰ka
pouÏila jako základ Îákovu divadelní verzi, kterou autor
napsal v roce 1937 na objednávku E. F. Buriana pro jeho Déãko. Tehdy dosáhla nevídan˘ch sto sedmdesáti
repríz a s úspûchem se poté uvádûla i v Plzni, Ostravû
a Brnû. Dal‰ími zdroji byly Bure‰ové oba Friãovy filmy
·kola základ Ïivota a Cesta do hlubin ‰tudákovy du‰e,
které doplnila záÏitky z vlastních studentsk˘ch let.
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Junáka, mile roztrÏit˘ matikáﬁ s rozcuchan˘mi vlasy
Ladislava Koláﬁe nebo dûjepisáﬁka s obﬁími ‰piãat˘mi
Àadry Ireny Konvalinové. Neãekan˘ bonus pﬁipraví uãitelé divákÛm pﬁi dûkovaãce, kdyÏ se místo studentÛ
chopí nástrojÛ a jako pﬁídavek „vystﬁihnou“ jednu z písniãek.
ReÏisérka Bure‰ová upustila pﬁi pﬁevodu Îákovy komedie od aktualizací. Stvoﬁila pﬁíjemné retro, které alespoÀ
na ãas vrátí dobu, kdy se i pﬁes vnûj‰í hrozbu války ctila ve spoleãnosti morálka a slu‰nost. Inscenace v‰ak
hlavnû pobaví a snad v‰em oÏiví studentská léta. V pﬁítmí hledi‰tû si tak mÛÏe kaÏd˘ teì uÏ bez strachu ze zaslouÏeného trestu zavzpomínat na „‰pumprnágle“, které kdysi vyvádûl.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 24. 9. 2010
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
KdyÏ se ﬁekne ·kola základ Ïivota, vzpomenou si jistû
ctitelé filmové klasiky na znám˘ snímek Martina Friãe.
JiÏ ménû je znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáﬁ vznikl na základû divadelní komedie, kterou napsal Jaroslav Îák
podle vlastní prózy ·tudáci a kantoﬁi.
V‰echny uvedené zdroje vyuÏila ve své inscenaci reÏisérka Hana Bure‰ová na âinoherní scénû Mûstského divadla v Brnû.
S komedií ·kola základ Ïivota se reÏisérka
Hana
Bure‰ová
nesetkává
poprvé.
ReÏírovala ji uÏ na zaãátku devadesát˘ch let
ve Stﬁedoãeském divadle Kladno a Mladá Boleslav, poté se k ní je‰tû vrátila v praÏském Labyrintu a v Divadle
v Dlouhé. Poslední návrat na scénû Mûstského divadla
v Brnû tûÏí z provûﬁeného a tvarovû precizního scénáﬁe, v nûmÏ kaÏdá postava má své místo a opodstatnûní.
Hlavní inscenaãní klíã spoãívá v zapojení studentské
kapely pod vedením tﬁídního buﬁiãe Benetky, kter˘ je
protagonistou ve filmu i v divadelní dramatizaci. Îivû
a s nakaÏliv˘m elánem interpretují pﬁedstavitelé studentÛ celkem patnáct dobov˘ch písní, jejichÏ zámûrem
je nejen ãlenit pﬁíbûhovou linku, ale i dotváﬁet atmosféru ãi charaktery postav. Odbojn˘ Benetka v podání
Petra ·tûpána tak suverénnû válí na saxofon, zatímco
tﬁeba tichá dívka Marta Nováková ztvárnûná skvûlou
Lenkou Janíkovou je ráda, Ïe se obãas pﬁi tanci trefí do
rytmu. V úsmûvné a umûﬁenû nostalgické mozaice znám˘ch i ménû znám˘ch epizod ze ‰kolních lavic exceluje také Viktor Skála v úloze repetenta âuﬁila, kter˘ je
hlavním strÛjcem v‰ech lumpáren. Diváci se doãkají nejen âuﬁilova legendárního v˘slechu v ﬁeditelnû poté, co
nav‰tívil „z mladické nerozváÏnosti“ nemravn˘ film, ale
také originální herecké etudy, pﬁi níÏ spoleãnû
s Benetkou a Peterkou, kterého hraje Alan Novotn˘,
pﬁedvádûjí parodick˘ rozhovor Spejbla s Hurvínkem.
Jakkoli brnûnská inscenace zÛstává v mantinelech tradiãní retrokomedie i osvûdãen˘ch divadelních postupÛ,
v˘sledn˘m dojmem není jednotvárnost. Nostalgické momenty se plynule stﬁídají s humorn˘mi, místo doslovnosti volí reÏie ãasto jen náznak ãi metaforu. Zvlá‰È pÛsobiv˘ je pak závûr inscenace, pﬁi nûmÏ se tﬁída louãí
s vylouãen˘m Benetkou. Zatímco studenti právû dozpívali dojemn˘ song Zítra tou dobou, scénu zaplavují
hrÛzné stíny nacistick˘ch bombardérÛ. Teprve v tuto
chvíli si moÏná divák uvûdomí, Ïe tato generace ‰tudákÛ Ïije v roce 1938 a ãekají ji tak mnohem tûÏ‰í zkou‰ky, neÏ bylo ono Ïertovné zápolení s kantory pﬁed tabulí.
David Kroãa, âesk˘ rozhlas 3 – Vltava

NAPSALI O NÁS
âuﬁil stále uniká
Osudy gymnazijních sextánÛ zasadila do pﬁedváleãného období let 1937 a 1938, coÏ v závûru mrazivû evokuje zvuk pﬁelétávajících bombardérÛ. Jako nostalgickou pﬁipomínku „star˘ch dobr˘ch ãasÛ“ Bure‰ová zámûrnû ponechala jazyk, kter˘ je u Îáka pln˘ archaismÛ,
poetismÛ a studentského slangu („I v kvintû jsem prodlel dvojnásob“, „Vy jste ale paìouﬁi!“).
Jako hlavní ozvlá‰tnûní v‰ak Bure‰ová do inscenace
zakomponovala písnû z tﬁicát˘ch let, které na jevi‰ti Ïivû hrají herci-studenti. A podaﬁilo se jim to tak znamenitû, Ïe by strãili do kapsy i kdejak˘ profesionální band!
Devízou hercÛ je hlavnû to, Ïe se kromû zpûvu dovedou obstojnû doprovodit i na nástroje, takÏe pﬁi patnáctce dobov˘ch ‰lágrÛ oÏívá kytara v rukou Viktora
Skály, saxofon u Petra ·tûpána, bicí u Igora Ondﬁíãka,
klavír u Vojtûcha Blahuty, kontrabas a harmonika
u Alana Novotného a klarinet u Milana Nûmce. Trojice
dívek v podání Hany Holi‰ové, Ivany Skálové a Lenky
Janíkové je podporuje rumba koulemi, kastanûtami
a hlavnû rozpohybovanou choreografií (tﬁeba krokov˘mi variacemi z charlestonu). Díky zmûnám nasvícení
a charakteru hudby se tak diváci ocitají tu na plovárnû,
tu v baru kdesi na Dalekém Západû nebo v trampské osadû. Na v‰ech je vidût, jak si osobité interpretace hitÛ
uÏívají a uvolnûnû „ﬁádí“ v mantinelech pﬁiznané nadsázky. I v mluven˘ch pasáÏích pÛsobí studentské osazenstvo jako kompaktní t˘m, ve kterém má kaÏd˘ díky
charakteru své postavy pﬁesné místo. Nikdo se nesnaÏí zbyteãnû strhávat pozornost na sebe a sólovat na úkor ostatních. V lavicích, které tvoﬁí dominantu úãelnû
vytvoﬁené scény Davida Marka, tak oÏívají nepraktick˘
snílek, fotbalov˘ fanatik, tﬁídní kráska i tiché dûvãátko
(skvûl˘ a do nejmen‰ích detailÛ propracovan˘ v˘kon
Lenky Janíkové, za kter˘ si nûkolikrát vyslouÏila od divákÛ spontánní potlesk). Inscenace má sviÏn˘ spád
a na diváka prakticky nepﬁetrÏitû proudí slovní vtipy a situaãní gagy.
Úlisn˘ latináﬁ
Dal‰ím kamínkem do pﬁesné mozaiky jsou ãlenové kantorského sboru, které stejnû jako studenty „zdobí“ groteskní zevnûj‰ek. AÈ uÏ je to obtloustl˘ a obr˘len˘ tﬁídní
Jana Mazáka, úlisn˘ latináﬁ a nûmãináﬁ ZdeÀka
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MARTA
PROKOPOVÁ
MARY POPPINS
MI OBâAS P¤IPOMENE âARODùJKY
HodÀouãká a ‰vitorná Annie v muzikálu Mary
Poppins je dal‰í rolí Marty Prokopové v Mûst-

tili jsme si ho potom i kolektivnû. Ale musím ﬁíct,
Ïe film mi pﬁijde ménû záÏivn˘ neÏ muzikál.
Nevím, jestli je to tím, Ïe film je jen na plátnû
a muzikál naÏivo, ale moc mû to nevzalo. Ona je
to v podstatû taková pohádka. Je to hlavnû o dûtech, jejichÏ pﬁedstavitelé jsou
velice ‰ikovní. Hlavnû holãiãky jsou takové suverénní, to se mi hroznû líbí. A na
závûr je to i dojemné – celá rodina se
stmelí a myslím, Ïe nejednomu divákovi

RODINNÉ ST¤ÍBRO
ském divadle Brno. Jak se mi ale
pﬁiznala, stále s láskou vzpomíná
na chvíli, kdy pﬁed diváky na
Hudební scénû pﬁedstoupila poprvé. Vlastnû nepﬁedstoupila, ale pﬁijela na kolobûÏce – na zaãátku veleúspû‰n˘ch âarodûjek z Eastwicku. V únoru tomu budou ãtyﬁi roky.
Rozhovor s Martou vznikl v Divadelním klubu t˘den a pÛl pﬁed premiérou muzikálu Mary Poppins, kter˘ podle mého pﬁesvûdãení bude
veleúspû‰n˘ jako âarodûjky. UÏ
proto, Ïe se tam také kouzlí. A taky
tanãí, stepuje a létá.
Seznámila jste se s pﬁedlohami
muzikálu, tedy s knihou P. L.
Traversové anebo filmem Roberta Stevensona?
KníÏku jsem neãetla, ale film jsem
vidûla. Je to sice uÏ dávno, ale pus28

Ze zkou‰ky muzikálu Mary Poppins,
reÏie: Petr Gazdík
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noval pár hodin, nûkdo rok. A nûkteﬁí
z taneãníkÛ to mají docela zaÏité.
U taneãníkÛ to chápu. Ale ti tﬁeba
zase nemusí zpívat.
V Mary Poppins musí. V‰ichni máme
porty. V tomhle pﬁedstavení alternuji
s taneãnicí Terezou ·kodovou, takÏe
se opravdu nerozli‰uje to, jestli jste
herec, taneãník nebo zpûvák. V‰ichni
jsme pro‰li konkurzem na step a pohyb, takÏe nakonec v‰ichni dûláme
v‰echno.
Jak jste na tom s v˘slovností toho
slova, které já nedokáÏu ﬁíct asi niS Martinem Havelkou
kdy a po nûmÏ se tomu, kdo ho vya Stanislavem Slovákem
sloví, mûní Ïivot k lep‰ímu?
v hudební baladû
Myslíte SuperkalifradÏilistikexpijalidóMarkéta Lazarová,
zní? Mimochodem, k téhle písniãce
reÏie: Stanislav Mo‰a
máme krásnou choreografii, ve které
hláskujeme celé to slovo a na kaÏdé
písmenko máme nûjak˘ pohyb, kter˘
ukápne slziãka, protoÏe i mne ten konec velice
to písmenko symbolizuje.
dojal.
Tohle bylo i v originální lond˘nské produkci?
MÛÏete mi nûco prozradit o Annie, kterou
Ano. Ale mûli to udûlané mnohem jednodu‰eji.
v muzikálu Mary Poppins ztvárÀujete?
Chápu, Ïe na‰e choreografka Lucka to nechtûla
Annie. Ona se vlastnû vyskytuje jen v jedné scéjen zkopírovat, takÏe máme víc pohybÛ. Ale
nû, a sice v ¤eãnictví paní Corryové. Annie je
v‰echno se dá nauãit, neklesám na mysli. Tohle
jedna z jejích dcer, má je‰tû sestru Fannie.
nám, myslím, uÏ docela jde. Spí‰e se teì pot˘Abych pravdu ﬁekla, tak Annie a Fannie jsou
káme s tím stepem.
v podstatû úplnû stejné, jsou odli‰ené pouze
TakÏe u téhle scény choreografoval stepaﬁ
kost˘movû. Ale jinak se dá ﬁíct, Ïe kdyby tam ty
Denny Ratajsk˘ nohy a choreografka Lucka
dvû holky nebyly, tak se v podstatû nic nestane.
Holánková zbytek?
Jinak, co se choreografie nebo zpûvu t˘ãe, dûláAno. Lucka ví, co zhruba s nohama dûláme, takme to stejné co v‰ichni ostatní na jevi‰ti. Máme
Ïe nás usmûrÀuje ve smyslu: kam se má‰ posutam navíc jen repliku „Ano, máti,“ ale to je vlastnout, kam si stoupnout, abys nezavazel, spí‰ tynû cel˘ ná‰ projev.
hle prostorové vûci. A taky v˘razové.
Co Vy a step?
Jaké jsou Va‰e pocity t˘den a pÛl pﬁed preSe stepem jsem se seznámila na konzervatoﬁi,
miérou?
ale mûli jsme ho jen jeden rok. TakÏe jsem nûco
Tû‰ím se na to, aÏ to v‰echno po‰lape, aÏ buz pamûti vydolovala, ale abych pravdu ﬁekla, je to
de v‰echno pokupû. AÏ pﬁijdou v‰echny kulisy,
tûÏ‰í, neÏ jsem si myslela. Hlavnû na tom povrrekvizity, kost˘my, kouzla. SÏíváme se s orchu, kter˘ máme na jevi‰ti, tam je totiÏ v‰echno
chestrem. Jsme zvyklí na velké symfonické
sly‰et. KdyÏ jsme se uãili úplnû od zaãátku, cviorchestry a tady je jen pár dechÛ, jedno violonãili jsme na zku‰ebnû, kde je baletizol (speciální
cello, nûjaké bicí a to je v‰echno. TakÏe poﬁád
taneãní podlaha, pozn. aut.) a navíc jsme nemûli
natahujeme u‰i, abychom vÛbec nûco sly‰eli.
stepky. TakÏe si to tam kaÏd˘ ‰mrdlikal a nebylo
To je pro nás taky zmûna. A dal‰í vûc je, Ïe neto moc sly‰et. Ale teì, kdyÏ jsme pﬁi‰li na jevi‰tû,
máme porty umístûné tak jako vÏdycky – na hozjistili jsme, Ïe si to kaÏd˘ sám budeme muset
kejce u pusy, ale nalepené na ãele, takÏe na to
je‰tû nacviãit.
si taky musíme zvyknout. Pro nás v company je
Je vÛbec moÏné stepaﬁsky sesynchronizovat
asi nejtûÏ‰í, Ïe je hroznû vysoko poloÏen˘
celou company?
zpûv. KdyÏ máte tancovat, stepovat a k tomu
Budeme se o to snaÏit (úsmûv). A doufám, Ïe se
zpívat v závratn˘ch v˘‰kách, je to hodnû náto povede, protoÏe to ãíslo je hlavnû o stepování.
roãné. KdyÏ mám jen zpívat, nedûlá mi to takoKdyÏ pomineme fyzickou nároãnost, v ãem je
v˘ problém. Ale kdyÏ se k tomu pﬁidá i pohyb,
pro Vás step nejobtíÏnûj‰í?
je to tûÏké. ProtoÏe nejsem profesionální taNejdÛleÏitûj‰í je udrÏet si klid a nechtít v‰echno
neãník, nemám to vystudované. V‰ichni jsme
hned. ProtoÏe to prostû nejde. B˘t trpûliv˘ a pose shodli na tom, Ïe je to stra‰nû vysoko, i pro
ctivû cviãit v‰echny ty kroky. Je to o píli a práci
kluky. Musíme si to celé ochodit, ozpívat a najednotlivce, protoÏe uÏ v‰ichni víme, jak má vyd˘chat, aby to bylo poslouchatelné. I proto, Ïe
padat celek. Pro mne je nejhor‰í krok shuffle, to
u Mary Poppins nemáme off-stage zpûváky,
je takov˘ houpav˘ krok se zapojením ‰piãky.
takÏe to musíme v‰ichni odedﬁít na jevi‰ti. Ale
KdyÏ tomu nedáte ãas, tak to zazní divnû. Jinak
myslím, Ïe to dopadne dobﬁe a na v˘sledek se
se stepem jsme se setkali skoro v‰ichni, aÈ na
moc tû‰ím.
konzervatoﬁi, nebo na JAMU. Nûkdo se tomu vû29
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V muzikálu Mozart!,
reÏie: Stanislav Slovák

Mary Poppins je pohádkov˘ muzikál a v pohádkách b˘vají kouzla. Prozradíte divákÛm,
kteﬁí se na Mary teprve chystají, jaká kouzla
to jsou?
Nejznámûj‰í kouzlo je létání. Potom, kdyÏ se
v jednom místû rozpadne stÛl, tak se hned sloÏí
zpátky. Kominík Bert pﬁechází pﬁes portál hlavou
dolÛ. A nejlep‰í na tom je, Ïe se to vÏdycky stane jen jakoby mimochodem.
Jak se Vám pracuje s reÏisérem Petrem
Gazdíkem?
Zkou‰ení s ním je hlavnû v pﬁíjemné atmosféﬁe,
protoÏe je to ná‰ kolega a kamarád. Myslím, Ïe
Petr velice dobﬁe vnímá pocitové vûci. KdyÏ máte nûco vyjádﬁit ne tûlem, ale napﬁíklad nûjakou
vlastnost nebo pocit – b˘t smutn˘, b˘t vesel˘.
Petr umí hroznû krásnû vysvûtlit, nebo vás dovést k tomu, abyste se tak opravdu cítil, a pak to
jde samo. A líbí se mi také, jak pracuje s dûtmi.
ProtoÏe na dûti musíte úplnû jinak. A kdyÏ je tûch
dûtí osm, ãtyﬁi holãiãky a ãtyﬁi chlapeãci, je to nároãné. S Petrem jsem dûlala i Baladu o lásce,
kde jsem mûla vût‰í roli – Singoallu. A to se mi
s ním taky spolupracovalo velice dobﬁe. ProtoÏe,
jak ﬁíkám, on je pocitov˘ ãlovûk. Moc nehraje tûlem a radûji nám ﬁíká: „KdyÏ nevíte, jak to zahrát,
tak zahrajte sebe.“
Jaké je to zkou‰et a hrát s dûtmi? Od
Johanky Gazdíkové jsem sly‰el, Ïe nejvût‰í
zlobidlo je Lubomírek.
On je takov˘ impulzívní chlapeãek. Ale máme
tam i Andrejka, malého zrzavého chlapeãka, kter˘ je úplnû neskuteãn˘. Je takov˘ rozváÏnûj‰í,
ale to je na tom právû krásné. V‰ichni jsme si ho
stra‰nû zamilovali. Chlapeãci jsou kaÏd˘ jin˘. Je
to asi tím, Ïe jsou rÛznû staﬁí, ale kaÏd˘ má nûco
kouzelného. I ten Lubomírek je kouzeln˘, ale
u nûj se tro‰ku bojíme, Ïe se v pÛlce pﬁedstave30

ní zasekne a nebude chtít vylézt na jevi‰tû.
Holãiãky jsou samozﬁejmû taky super. Na dûtech
je uÏ vidût, jak jsou ze zkou‰ení unavené.
ProtoÏe tam jsou poﬁád. Sice zkou‰í vÏdycky jen
dva z nich, ale ti ostatní musí neustále dávat pozor, protoÏe kdyÏ se cokoli zmûní, musí na to zareagovat, zapamatovat si to. V tomhle je obdivuji, protoÏe i my si nûkdy ﬁíkáme, Ïe uÏ nemÛÏeme. Pravda, dûti mají víc energie, ale zase se hÛﬁe koncentrují.
Co ﬁíkáte na jednotlivé pﬁedstavitelky Mary
Poppins?
Myslím, Ïe ta role hodnû sedí Radce Coufalové.
KdyÏ jsem se s ní o tom bavila, ﬁíkala, Ïe se
v tom cítí velice dobﬁe, jak pûvecky, tak i charakterovû. Také Johance to velice jde. A Alenka je
prostû Alenka. Má svÛj styl, takÏe kdyÏ pﬁijde na
jevi‰tû, d˘chne na nás takové charisma, Ïe si
v‰ichni sedneme na zadek.
Mary Poppins je událost ãíslo jedna muzikálové sezony, podobnû jako byly pﬁed ãtyﬁmi
lety âarodûjky z Eastwicku, kde jste se na
prknech Mûstského divadla objevila vÛbec
poprvé. Jak na to vzpomínáte?
Vzpomínám na to hroznû ráda. Pﬁed tûmi ãtyﬁmi
lety jsem asi pﬁem˘‰lela tro‰ku jinak, ãlovûk za
nûjakou dobu vyspûje. Hraje se mi to tro‰ku jinak
neÏ dﬁíve, ale âarodûjky se mi hroznû líbí také hudebnû. Obãas mi teì pﬁi zkou‰ení Mary Poppins
pﬁipadne, Ïe je to tro‰ku podobná hudba. Na roli
Holãiãky v âarodûjkách vzpomínám opravdu ráda uÏ proto, Ïe to byla moje první role a nedám
na ni dopustit. ProtoÏe ta postava si mÛÏe dovolit úplnû v‰echno, mÛÏe se tváﬁit, Ïe je jí v‰echno
jedno, nebo Ïe na v‰echny ka‰le. Myslí si o tom
svoje a nemusí se do niãeho stylizovat.
Honza ·mikmátor, foto: jef a Tino Kratochvil

DOKORAN prosinec2010

26.11.2010 12:42

Pokraãování ze strany 27

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA – P¤ÍJEMNÁ VZPOMÍNKA
NA ·KOLNÍ LÉTA PO BRNùNSKU
KdyÏ se ﬁekne ·kola základ Ïivota, vût‰ina z nás si
pﬁedstaví stejnojmenn˘ film reÏiséra Martina Friãe.
ReÏisérka Hana Bure‰ová se ale nechala inspirovat divadelním scénáﬁem Jaroslava Îáka a po letech oprá‰ila osudy studentÛ a jejich kantorÛ v divadelním kabátû.
Hudební komedii ze Ïivota studentÛ a kantorÛ uvedlo
Mûstské divadlo v Brnû.
V leto‰ní první sezonní premiéﬁe Mûstského divadla
v Brnû oÏijí staﬁí známí ‰tudáci a jejich profesoﬁi, tak jak
je známe z úspû‰ného Friãova filmu. Chybût nebudou
studenti sexty rebel Benetka, básník Boukal, fotbalista
Holous, ‰plhoun Krhounek nebo tﬁídní kráska Irma
Jánská. Kdo v‰ak bude ãasto chybût bude tradiãnû zá‰kolák âuﬁil. Z profesorského sboru se diváci mohou tû‰it na setkání se ‰ílen˘m matikáﬁem Gábrlíkem, ãe‰tináﬁem a tﬁídním Kolískem, nûmãináﬁem a latináﬁem
Lejsalem nebo ráznou dûjepisáﬁkou Suchánkovou.
Prostû stará osvûdãená sestava slibuje tradiãní nekoneãn˘ boj mezi studentstvem a kantory.
ReÏisérka Bure‰ová vsadila na pﬁíbûh zasazen˘ do
konce tﬁicát˘ch let, a tak nechybí v studentském opusu
jistá noblesa, se kterou k sobû Ïáci a uãitelé pﬁistupují.
Jemn˘ humor, vtipné dialogy, neotﬁelé a zdvoﬁilé vystupování studentÛ brojících proti leckdy pﬁísn˘m ‰kolním
pravidlÛm a specifick˘m charakterÛm sv˘ch uãitelÛ.
Na trampu i v lavici
·kolní zákopová, zde spí‰e „lavicová“ válka mezi Ïactvem a profesorstvem vsází na specifick˘ ‰tudáck˘
slovník, proslulé hlá‰ky známé z filmu nebo vtipné
scénky, kdy studenti decentnû zesmû‰Àují své profesory, ale i sebe samé, jak ve ‰kolních lavicích, tak i mimo
nû. Pﬁedstavení míchá hutn˘ koktejl pro‰pikovan˘ zábavou a také hudebním záÏitkem, kter˘ nabízí vstupy
studentské kapely. Dobové hity v podání ‰kolní hudební skupiny pﬁíjemnû dokreslují Ïivot ve tﬁicát˘ch letech
a zároveÀ jsou svûÏím prvkem celé hry. Melodie songÛ
jako Dr. Swing, Okno, Chajda na vodû, ·tûstí nebo
Nevûrná Rosita, tak skvûle doplÀují atmosféru první republiky. Mezi nejvydaﬁenûj‰í momenty pﬁedstavení patﬁí scéna nazvaná Tramp, kdy se tﬁída ocitá na v˘letû
v pﬁírodû. OheÀ vesele praská, kytary lkají, tﬁída se baví a ‰plhoun Krhounek je po zásluze potrestán. Ticho
pﬁed bouﬁí ve scénû na trampu na závûr dokresluje obraz a zvuk stíhaãek zvûstující blíÏící se zaãátek války.
Pﬁedstavení je pﬁíjemn˘m a vtipn˘m nahlédnutím do
‰kolního prostﬁedí první republiky. Stojí na dobr˘ch hereck˘ch v˘konech, které pﬁesvûdãivû drÏí svou linku
a vykreslují charaktery postav bez pﬁíkras - s jejich klady i zápory. KaÏdá postava je „svá", Ïádn˘ zmatek
v houfu studentÛ nebo profesorÛ, pûknû ostﬁe vykreslené typy a osobnosti, které zároveÀ tvoﬁí barevnou
mozaiku pestré ‰kály. Hudba, kost˘my i celá scéna pÛsobí nevtíravû a sehranû. Na své si pﬁijdou v‰echny vûkové kategorie od dûtí po seniory. Letos uplyne 50 let
od úmrtí Jaroslava Îáka, z pﬁedstavení by mûl jistû radost...
Kateﬁina ·ebelová, Velká Epocha, 19. 9. 2010
SEZONA V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
ZAâALA SE SMÍCHEM
Mûstské divadlo v Brnû nachystalo pro novou sezonu
ﬁadu zajímav˘ch titulÛ. První premiérou je na âinoherní
scénû hudební komedie Jaroslava Îáka ·kola základ
Ïivota. B˘val˘ kantor napsal hru na objednávku E. F.
Buriana a premiéry se uskuteãnily v roce 1937 jak
v Burianovû Déãku, tak v prosinci v Brnû. V obou pﬁípadech byla reakce stejná: skandál a zákaz stﬁedo‰kol-
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ské mládeÏi nav‰tûvovat pﬁedstavení. Pak se tématu
chopil J. V. Friã a od té doby jsou v‰echny zákazy zbyteãné. Cel˘ národ ví, Ïe ‰tûstí je „mu‰ka jenom zlatá“.
Souãasná brnûnská inscenace je v˘sledkem úsilí reÏisérky Hany Bure‰ové, jeÏ do hry zakomponovala písnû
typické pro 30. léta, které nejenÏe herci zpívají, ale dokonce tvoﬁí jak˘si improvizovan˘ tﬁídní band, kter˘ hraje na jevi‰ti Ïivû. Zajímavé jsou sborové vstupy, text vytvoﬁen˘ ze ‰kolních pouãek a poskládan˘ do ver‰Û, které jsou sice nesmyslné, ale navozují atmosféru ‰kolního biflování.
Pﬁedstavení perlí humorem a herci se vzájemnû hecují.
Postavy jsou kouzelnû zkarikované, Igor Ondﬁíãek jako
fotbalov˘ idiot Tonda Holous pﬁipomíná nedávného trpaslíka ze Snûhurky, Áda âuﬁil, repetent a zá‰kolák
v podání Viktora Skály nemohl opomenout vzpomínku
na Ladislava Pe‰ka, Václav Krhounek, ‰plhoun v podání Vojtûcha Blahuty nekopíroval Franti‰ka Filipovského,
ale divák nemohl nevzpomenout. Pochválit je nutno
v‰echny, Petra ·tûpána v roli Jindry Benetky, Milana
Nûmce jako básníka Daniela Boukala, Alana
Novotného jako vûãného ãtenáﬁe „Îlutého ìábla“ Karla
Peterku.
Jeho trapiãe Lejsala, ãe‰tináﬁe, si uÏil Zdenûk Junák,
tﬁídního Kolíska Jan Mazák, skvûl˘ byl Ladislav Koláﬁ
jako matikáﬁ. Nepﬁekonatelná je Irena Konvalinová jako
dûjepisáﬁka hozená na sufraÏetku, lidsky sympatická je
Ivana VaÀková jako francouz‰tináﬁka a Martin Havelka
jako zástupce nové pedagogické generace, chemikáﬁ
Cafourek. Kouzelné byly dívky, Hana Holi‰ová jako
Anda, Ivana Skálová jako kráska Irma, bezkonkurenãní
ov‰em je Lenka Janíková jako Marta, nejen tiché dûvãátko, ale i skvûlé tﬁídní kopyto, které se touÏí vyrovnat
sv˘m spoluÏaãkám.
Pﬁedstavení má ‰vih a gradaci, nenechá diváka vydechnout a zasypává ho gagy. Obãas se v‰ak musí divák nadechnout, protoÏe je mu pﬁipomenuto, Ïe je pﬁece dnes, v moderní dobû – v roce 1938. A kdyÏ v závûru Jindra odchází s kufrem, za zády má ﬁí‰skou orlici
a na horizontu letí letky nûmeck˘ch stíhaãek, vûdí
v‰ichni, Ïe studentsk˘ bezstarostn˘ Ïivot skonãil nejen
jemu. Závûr odlehãují kantoﬁi, kteﬁí se chopí nástrojÛ
a místo sv˘ch studentÛ zpívají latinsko-americké rytmy.
Souznûní jevi‰tû i hledi‰tû je dokonalé a vzdává hold
geniálnímu a zneuznanému pedagogovi Jaroslavu Îákovi.
Karla Hofmannová, www.zivotnistyl.cz, 7. 10. 2010
ÎÁK BY âUBRNùL!
Îe nebylo ve studentské historii zmatenûj‰ího kantora,
neÏ matikáﬁe Koìouska – Václava Trégla ve známém
Friãovû filmu ·kola základ Ïivota? A co herec Ladislav
Koláﬁ a jeho po celém jevi‰ti poletující Gábrlík? Îe nevíte? Tak to jste ov‰em nevidûli stejnojmennou komedii
Hany Bure‰ové v MdB.
Nikoliv, nejedná se jen o divadelní adaptaci známého
filmu pro pamûtníky. V letech tﬁicát˘ch minulého století
to byla divadelní hra Jaroslava Îáka. Její text a následné filmové zpracování se staly fundamentem, kter˘ spolu s vlastní ‰kolní zku‰eností reÏisérky, kolektivním v˘konem hercÛ (loutkohra se Spejblem a Hurvínkem)
a v neposlední ﬁadû i Ïivû hran˘mi a zpívan˘mi písniãkami vykrystalizoval v první (a povedenou) premiéru
MdB nové sezony.
Hra vzbuzovala dojem v‰em dobﬁe známého vtipu, jenÏ
s pomocí mistrné interpretace vypravûãe odkr˘vá dosud neznámé kvality, aniÏ pÛsobí ohranû. Scenáristická
inspirace, odmûﬁená rovn˘m dílem z filmu i celého literárního Îákova „studentského“ díla, nevedla diváka
pevnû dûjem, ale byla mu kouskováním (nadto je‰tû umocnûném písniãkami) servírována ve sledu vtipn˘ch
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obrazÛ ze tﬁídy sextánÛ i ze sborovny jejich pedagogÛ.
Mluva a studentské návyky z dob prvorepublikov˘ch
pﬁetrvaly, stejnû tak texty songÛ, hudební nastudování
(Karel Cón).
A o tom, Ïe i zku‰enûj‰í ãlenové souboru dovedou b˘t
pûkní ro‰Èáci, se pﬁesvûdãili diváci pﬁi závûreãné dûkovaãce. To kdyÏ úlisn˘ latináﬁ Lejsal ZdeÀka Junáka, zádumãiv˘ ãe‰tináﬁ Kolísko (Jan Mazák) s dal‰ími kolegy
„ze sboru“ popadli hudební nástroje sv˘ch sextánsk˘ch
svûﬁencÛ a vykouzlili tak je‰tû jeden úplnû nenucen˘
úsmûv na tváﬁi jiÏ bezmála odcházejícího publika.
Pavel RÛÏiãka, Kult, záﬁí 2010
MUCHOVA PLÁTNA OÎILA
NA JEVI·TI HUDEBNÍ SCÉNY
Svûtovou premiéru pÛvodního projektu Muchova epopej o Ïivotû a díle Alfonse Muchy uvedl ve druhé polovinû záﬁí zpûvoherní soubor Mûstského divadla Brno na
jevi‰ti své Hudební scény. Libretistou zbrusu nového
projektu je ·imon Caban, kter˘ se tímto vrací na jevi‰tû
MdB po únorové debutové inscenaci Nahá múza.
Tentokrát se vedle reÏie a autorství scény pﬁedstavuje
i v roli libretisty a choreografa. Jeho pojetí dominuje nápaditá a neotﬁelá v˘tvarná sloÏka. Velká bílá plátna jsou
„malována“ prosvícením samotn˘ch pláten na stylizované obrazy Ïiv˘ch hercÛ umístûn˘ch za nimi. K dokreslení, respektive vykreslení prvkÛ, které na jevi‰ti nejsou
pﬁítomné, slouÏí projekce, které mimo jiné pomáhají
i k oddûlování nûkter˘ch scén. Dobovû stylizované jednoduché a úãelné kost˘my jsou dílem Simony
Rybákové. Autorem hudby je hudební skladatel a muzikolog Ale‰ Bﬁezina.
Dûj inscenace ãerpá ze skuteãn˘ch Ïivotních osudÛ malíﬁe, designéra a fotografa Alfonse Muchy
(1860–1939), umûlcov˘ch pﬁátel a dal‰ích lidí, kteﬁí se
pohybovali v jeho blízkosti. Divadelní pﬁíbûh zaãíná
Muchov˘m rozhodnutím stát se malíﬁem. Na jeho osudech je prezentována tehdej‰í ãeská spoleãnost, její
postoje, které vyhnaly talentovaného mladíka daleko od
milované zemû, na kterou nikdy nezapomnûl a k níÏ se
po cel˘ svÛj Ïivot hrdû hlásil. Dûj nechává vyniknout
i situacím a vztahÛm, které se v âesku od dob Muchy
vlastnû nezmûnily. Tedy, Ïe umût nûjaké ﬁemeslo je‰tû
neznamená b˘t uznáván a ctûn, naopak - lidsk˘ um je
dnes stejnû jako tehdy „po zásluze“ terãem zá‰ti, zatímco lidská neschopnost b˘vá nejednou úspû‰nû maskována intrikánstvím a kádrovou angaÏovaností.
Hereck˘m pﬁedstavitelem titulní postavy je Michal
Isteník, jehoÏ obsazení koresponduje s pohybovou i obrazovou stylizací takﬁka tﬁíhodinové inscenace.
IsteníkÛv Mucha sice nepﬁipomíná slavného malíﬁe ani
v nejmen‰ím, ale osobit˘m pokorn˘m hereck˘m projevem je dÛstojn˘m a pﬁíjemn˘m ztûlesnûním „prÛvodce“
vzpomínkami na jednoho z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch
umûlcÛ a vlastencÛ.
Iveta Macková, Kult, záﬁí 2010
MUCHOVA EPOPEJ JE DIVADELNÍ V¯POVùë
O CELOÎIVOTNÍM SNU
Mûstské divadlo v Brnû uvedlo na Hudební scénû
divadelní kus víc neÏ aktuální. Muchovu Epopej, dílo mapující Ïivot slavného umûlce, kterého doma
nikdo nechtûl. A vlastnû nechce poﬁád.
Základem scény jsou prÛsvitná obrovská plátna, za kter˘mi prosvítají Muchovy monumentální práce jako Ïivé
obrazy. Pracuje se s náznaky a s kouzelnou zmen‰eninou vlaku, kter˘m Mucha cestuje, ãi lodi, která pﬁeváÏí
dopisy mezi umûlcem a jeho vyvolenou, pÛsobiv˘ je
i náznak Seiny. Tematicky jsou za sebou ﬁazeny v rychlém sledu klíãové obrazy z Muchova Ïivota ãi prokla-
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movány jeho idealistické my‰lenky. Tady se v‰ak hra
zadrhává, stává se pﬁíli‰ edukativní a popisnou.
Pﬁedstavitelem Alfonse Muchy je Michal Isteník, kter˘
naplÀuje pﬁedstavu prostého, moravského, idealistického, nepraktického a nesobeckého umûlce, je to mil˘
a bezprostﬁední chlapec. NepromûÀuje se v ãase a zÛstává stejn˘ i v závûru, kdy se rozhoduje uÏ jako zral˘
muÏ odejít do ústraní a tvoﬁit podle sv˘ch pﬁedstav.
Ostatní postavy jsou epizodní, procházejí jeho Ïivotem.
Jen o nûco vystoupí do popﬁedí Markéta Sedláãková jako Sarah Bernhardt i jako budoucí Ïena Marie a Lenka
Bartol‰icová jako Mme Charlotte, máma umûlcÛ.
Pﬁidanou postavou od autora je Vroubek, kter˘ jedin˘
vná‰í do vztahÛ konflikt. Typick˘ âecháãek, esence
ãeské povahy, malíﬁsk˘ neumûl, pozdûji politik, kter˘
závidí a ‰kodí.
Muchova Epopej je dílo velmi aktuální, pﬁestoÏe se tu
o souãasn˘ch tahanicích o jeho dílo nemluví a pﬁesto,
Ïe pojednává o událostech pﬁed více neÏ sto lety.
Vysoce profesionálnû provedené, velmi idealizované
a v závûreãném vyznûní ponûkud smutné. To proto, Ïe
zji‰Èujeme, Ïe jsme se jako národ od té doby pﬁíli‰ nezmûnili.
Karla Hofmannová, www.zivotnistyl.cz, 11. 10. 2010
MUCHOVA EPOPEJ – TAK TROCHU JIN¯ MUZIKÁL,
VE KTERÉM SE NEZPÍVÁ
Základní pﬁístup k dílu byl od autorÛ velmi moudr˘.
Tvorba Alfonse Muchy je hodnû „profláklá“. Od doby,
kdy byly povoleny opratû technick˘ch moÏností tisku,
setkáme se s „Muchou“ na hrníãcích, pohlednicích, kalendáﬁích, Mucha je na ml˘nku na kávu a dokonce jeho
dekor najdeme i na noãníku nebo zpûtném zrcátku
u náklaìáku. Docela správnû v˘tvarníci (scéna ·imon
Caban, kost˘my Simona Rybáková) nezkopírovali na
jevi‰tû jedin˘ secesní ornament. V‰e se odehrává na
ãist˘ch a ãasto prÛsvitn˘ch bíl˘ch plochách, kde vidíme
jenom Ïivé postavy a seskupení, stylovû podobná tûm,
které Mucha maloval. Libretista, scénograf a reÏisér
v jedné osobû dokázal zázraãnû ãarovat s prÛhlednou
tkaninou a se svûtlem, obãas zahaloval scénu do ‰erosvitu a vytváﬁel pÛsobivou atmosféru, „d˘chal“ s hudbou.
Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí hudba. Ale‰ Bﬁezina je
znám˘ jako autor hudby k nûkolika úspû‰n˘m ãesk˘m
filmÛm. V Muchovû epopeji se asi mohl mnohem svobodnûji „vydovádût,“ neÏ pﬁi filmové tvorbû. Z jeho díla
je cítit tvÛrãí svobodu, ale zároveÀ disciplínu (Svoboda
je poznaná nutnost – kdo to ﬁekl? Spinoza...?). Bﬁezina
se nebojí vyuÏít nejrÛznûj‰í Ïánry od sekvencí velk˘ch
symfonick˘ch básní a’la âajkovskij pﬁes divok˘ rock
osmdesát˘ch let a vídeÀsk˘ valãík aÏ po jazz a ‰anson.
Je to barvitá a rÛznorodá hudba, spojená jednotícím rukopisem skladatele. Nûkdy burácí v mohutném orchestrálním souzvuku, za okamÏik zní intimnû, v interpretaci
jediného hudebního nástroje.
Libretista a reÏisér v jedné osobû dal sv˘m postavám
rÛzn˘ prostor. Samozﬁejmû ten nejvût‰í má titulní hrdina, Alfons Mucha. Michal Isteník ho hraje s chutí a nev‰ední energií. Trocha expresivity mu v tomto „velikém
plátnû“ slu‰í. V˘born˘m partnerem mu je kamarád
Ludûk Marold v podání Jaroslava Matûjky. Îivelná radost ze Ïivota, kterou ti dva pﬁedvádûjí, vyvolává aÏ závist. Takhle krásnû a bujaﬁe si Ïít… To musí b˘t nádhera! Ostatní postavy vstupují a vystupují v pﬁíbûhu uÏ ménû dominantnû, kaÏd˘ se zhostil své role tak, aby byla
v popﬁedí právû dvojice ãesk˘ch malíﬁÛ. Snad je nutné
se zmínit o hezky napsané i zahrané postavû Gauguina
Pokraãování na stranû 34
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Andrew Lloyd Webber & Tim Rice

JESUS
CHRIST
SUPERSTAR
Inscenace Stanislava Mo‰i

Jímavá i vzru‰ující Superstar
Neexistuje snad v na‰í zemi populárnûj‰í muzikál, neÏ
slavné pojetí Webberovy kﬁíÏové cesty Jesus Christ
Superstar. Dojemné obrazy, suverénní herecké v˘kony, dokonalé souznûní orchestru totiÏ z verze brnûnského Mûstského divadla dûlá jedineãné, expresívní
a divácky strhující pﬁedstavení.
Inscenace vychází z Nového zákona a zpracovává
posledních sedm dní Ïivota JeÏí‰e Krista z pohledu toho, kdo jej nakonec zradil – Jidá‰e I‰kariotského.
Pﬁíbûh je postaven na stûÏejních momentech
JeÏí‰ov˘ch posledních dní, jako je pﬁíjezd do
Jeruzaléma, vyhnání pﬁekupníkÛ z chrámu, poslední
veãeﬁe, Jidá‰ova zrada v Getsemanské zahradû, stejnû jako soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukﬁiÏování. Je‰tû neÏ se v roce 2005 doãkala inscenace své premiéry v Brnû, po níÏ byla záhy oznaãena
odbornou kritikou jako sukces mûsíce, procestovala
celou Evropu. Nad‰ené publikum doma i ve svûtû obdivují v prvé ﬁadû dokonalé ztvárnûní hlavních pﬁedstavitelÛ: Du‰ana Vitázka v titulní roli a Petra Gazdíka
(v alternaci s Jánem Jackuliakem) coby Jidá‰e
I‰kariotského. V jejich podobû dostává inscenace
zcela nov˘ rozmûr a divák tak proÏívá unikátní divadelní záÏitek.

A. L. Webber, T. Rice: Jesus Christ Superstar,
reÏie: Stanislav Mo‰a.
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Stanem Slovákem nebo Mme Charlotte Lenky Bartol‰icové ãi Nakladatele Du‰ana Vitázka.
Do pﬁíbûhu, kter˘ stavbou pﬁipomíná leporelo (a vskutku, vÛbec to nepﬁekáÏí) je pﬁipsána dramatická postava, klasick˘ negativní hrdina. Jmenuje se Vroubek, s radostí si ho zahrál Tomá‰ Sagher, a je to vskutku oÏivení v jinak skládaãkové Epopeji. Vroubek je neúspû‰n˘
malíﬁ, kter˘ se proplétá Ïivotem Alfonse Muchy, aby se
nakonec stal úspû‰n˘m ãesk˘m politikem a ve své závisti neúnavn˘m nepﬁítelem talentovaného a úspû‰ného Muchy. Netu‰ím, kdo byl pﬁedobrazem této postavy,
ale ﬁekl bych, Ïe to bylo „ãecháãkovství“.
Epopej ·imona Cabana a Ale‰e Bﬁeziny bude i pﬁes nûkteré mé v˘hrady k libretu jistû úspû‰nou inscenací brnûnského Mûstského divadla. Není to tuctové dílo
a pustilo se po nelehké cestû hledání nov˘ch, nebo alespoÀ jin˘ch v˘razÛ hudebnû dramatického umûní.
DrÏím mu tedy do Ïivota palce.
Peter Stoliãn˘, musical-opereta.cz, 21. 9. 2010
CABANOVA INSCENACE MUCHOVA EPOPEJ
JE SYMPATICKY PATETICKÁ
Mûstské divadlo Brno uvedlo „vizuální hudební
divadelní záÏitek“ Muchova epopej. Tak nazvali své
dílo, které si monumentalitou nezadá s Muchovou Slovanskou epopejí, jeho autoﬁi ·imon Caban
(reÏie, scénografie, libreto) a Ale‰ Bﬁezina (hudba).
Umûlec jako workoholik
Ve skuteãnosti vzniklo na scénû Mûstského divadla
Brno cosi jako velkoformátov˘ Ïivotopisn˘ melodram.
Cabanovo libreto je váÏn˘m, trochu pﬁeintelektualizovan˘m dokumentárním pásmem – Muchovou biografií
v obrazech s dílãími metaforick˘mi pﬁesahy. Postrádá
dramatickou osu i jasnû formulované téma – pokud jím
není vylíãení ãeského umûlce jako workoholika, bezelstného dobrodûje a zaníceného vlastence. Bﬁezinova
hudba je eklektická, sly‰íme v ní citace i ohlasy ãesk˘ch
hudebních skladatelÛ od Smetany po MartinÛ. Zní pod
tﬁíhodinovou inscenací nepﬁetrÏitû jako zvuková kulisa,
doprovází pohybovû v˘tvarné obrazy a podmalovává
mluvené pasáÏe. Je zvlá‰tní, Ïe slovo je v tomto pﬁípadû jaksi nemúzické a s hudbou koresponduje zhruba na
úrovni mluveného komentáﬁe k filmu, kter˘ dramatizuje
hudební podkres.
âesk˘ Honza v PaﬁíÏi
Inscenace Muchovy epopeje je informacemi i zajímav˘mi momenty z malíﬁova Ïivota aÏ pﬁesycena. V pamûti
utkví Muchovo pﬁátelství s Gauguinem (Stanislav
Slovák), podivnû odtaÏité vztahy se Ïenami a blízké
s pﬁítelem Maroldem (Jaroslav Matûjka) nebo ztûlesnûní neschopného, vlezlého a pomlouvaãného âecháãka
jménem Vroubek (Tomá‰ Sagher).
Opravdu krásné a nápadité jsou ãistû vizuální obrazy,
nejpÛsobivûj‰í ty "dûtské", kdy ivanãickou krajinu
Muchova dûtství pﬁikryje snûhov˘ závoj, kter˘ pak postupnû "odtává". Názorná a v˘tvarnû vtipná je Muchova
umûlecká konfrontace s Adolfem Loosem, respektive
moderní abstrakcí. Jednou z mála sviÏn˘ch epizod je
setkání Muchy (Michal Isteník) se Sarah Bernhardtovou
(Markéta Sedláãková) a vytvoﬁení divadelního plakátu
k jejímu pﬁedstavení.
"ZáÏitek" z Muchovy epopeje není jednoznaãn˘.
Obrazovû silná místa stﬁídají inscenaãní banality (scény
z kaváren ãi paﬁíÏského "domova umûlcÛ"), v pomûru
skoro jedna ku jedné. Oba tvÛrci mají zjevnû k Muchovi
osobní vztah, coÏ dává jejich práci sympatick˘ patos,
kter˘ se na ãesk˘ch scénách nevyskytuje ãasto. Ale zase: mezi oslavovan˘m vlastenectvím a potenciálním nacionalismem je tenoulinká hranice... KaÏdopádnû odva-
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ze Mûstského divadla Brno a jeho cestû za objevováním nov˘ch podob ãeského divadla je tﬁeba vzdát hold.
Marie Reslová, Kultura.iHNed.cz, 28. 9. 2010
MUCHOVA EPOPEJ:
BAREVNÁ HUDEBNù-VIZUÁLNÍ FRESKA
ZE ÎIVOTA SLAVNÉHO MALÍ¤E
„Muchova epopej není Ïivotopisn˘m melodramatem, jak by se podle názvu mohlo zdát, není ani
o Slovanské epopeji a jejím vzniku."
Jméno malíﬁe Alfonse Muchy se v posledních mûsících
v médiích, ale i na veﬁejnosti skloÀuje pomûrnû ãasto.
Pﬁesto si nejnovûj‰í inscenace Mûstského divadla Brno
- Muchova epopej neklade za cíl, jak by se na první pohled mohlo zdát, toto téma jakkoli ﬁe‰it. Scénáﬁ hry
Muchova epopej, která mûla premiéru 18. záﬁí 2010,
vznikl dávno pﬁedtím, neÏ se rozhoﬁel spor o slavné
Muchovo dílo. My‰lenka ponoﬁit se do Muchova vnitﬁního svûta, poodhalit jeho charakter a okolnosti jeho pestrého Ïivota se zrodila v hlavû scénáristy a obdivovatele
Muchova díla ·imona Cabana jiÏ pﬁed tﬁemi aÏ pûti lety. Slovy autora: „Divadelní hra není o Slovanské epopeji, ale o Muchovû osobní epopeji."
Hudební scéna bez zpûvu
Aãkoli se Epopej odehrává na Hudební scénû, zpûv tu
divák neusly‰í po celou dobu pﬁedstavení. TvÛrci hry se
rozhodli kvÛli nûkter˘m v˘razÛm starodávné ãe‰tiny od
pûveckého projevu upustit. Tento návrh se ukazuje jako
mimoﬁádnû ‰Èastn˘, a tak publikum mÛÏe sledovat hudebnû vizuální pﬁedstavení bez kﬁeãovitého zpûvu
plného jazykov˘ch kudrlinek, kter˘ by vyznûl komicky
a ubral by dílu na váÏnosti.
Hudební mág Ale‰ Bﬁezina
Hudba hraje v celé hﬁe nezastupitelnou roli. Podkresluje emoce, stupÀuje dramatiãnost, jemnû rozeznívá jednotlivé momenty malíﬁova Ïivota a také umoÏÀuje vhled
do Muchova vnitﬁního svûta. Zde velmi dobﬁe reÏisér
Caban vsadil na autora hudby Ale‰e Bﬁezinu. Bﬁezina znám˘ autor filmové i divadelní hudby (Kawasakiho rÛÏe, Musíme si pomáhat, Elegie zmizelého,...) nabízí barevnou, sugestivní a podmanivou smûsici hudby, která
je bezesporu nejsilnûj‰í stránkou Muchovy epopeje.
Pﬁispívá k tomu i bravurní zpracování hudebních melodií orchestrem Mûstského divadla Brno, kter˘ pod taktovkou Ondﬁeje Tajovského pﬁedvádí uhranãivou a neotﬁelou pastvu pro ucho. Nová i tradiãní hudební díla zde
oÏívají s neuvûﬁitelnou Ïivelností, nûhou i naléhavostí.
Mucha - nestárnoucí workoholik
Mucha v podání Michala Isteníka je zde vykreslen jako
citliv˘ a nadan˘ umûlec, ale pro Ïivot tak trochu nepraktick˘ ãlovûk, kter˘ neustále bojuje s ãasem a nepochopením veﬁejnosti. Isteníkovi se podaﬁilo vykreslit
Muchovo vlastenecké srdce a malíﬁsk˘ talent. Jeho vnímání svûta je plné emocí, lásky, slovanství a nekoneãn˘ch bojÛ se sebou sam˘m a okolím. Michal Isteník je
povût‰inou obleãen˘ do prosté bílé haleny s kvûty, která charakterizuje lásku k vlasti a slovanství. Isteníkovi
se sice podaﬁilo dobﬁe promûnit nad‰ení a emoce mladého Muchy, kter˘ se pohybuje v umûleckém svûtû
PaﬁíÏe, Mnichova, Vídnû a New Yorku, ale workoholik
Mucha nestárne - aã léta bûÏí, herec zÛstává stále stejn˘ ideovû i vizuálnû. Chybí zde také váÏnost vyzrálého
a stárnoucího Muchy, kter˘ se chystá malovat své vrcholné dílo - Slovanskou epopej.
Z ostatních hereck˘ch v˘konÛ zaujme MuchÛv pﬁítel,
malíﬁ Marold v podání Jaroslava Matûjky, nûÏná Marie
i pﬁísná Sarah Bernhardt v podání Markéty Sedláãkové
nebo Hana Kováﬁíková jako svÛdnice – femme fatale
a hrabûnka Rothschildová. Role prospûcháﬁského
Vroubka, kter˘ pÛsobí destruktivnû na Muchu i ãeské
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mínûní o nûm, se zhostil Tomá‰ Sagher. Tato role je
zbyteãnû dramatická, a uÏ v beztak dramatickém pojetí
pÛsobí zbyteãnû vyumûlkovanû a nadbyteãnû.
Scéna - Ïivá a barevná
Îivé obrazy - tak by se dala pojmenovat tvorba Muchy
na divadelních prknech. Pomocí rafinovan˘ch nasvícení pﬁi letmém doteku malíﬁe na plátnech vznikají obrazy,
za nimiÏ stojí Ïiví lidé v kamenn˘ch pózách. Pohybovû
bohaté v˘jevy na plesech, v ateliéru, v hospodû, na
cestách nebo v nevûstinci diváka dobﬁe provázejí jednotliv˘mi etapami Muchova Ïivota. Na jedniãku jsou
zvládnuté kost˘my z dílny Simony Rybákové - dobovû
pestré, elegantní, prosté, jemné, dráÏdivé - pﬁesnû to,
co si situace Ïádá.
Muchova epopej není Ïivotopisn˘m melodramatem, jak
by se podle názvu mohlo zdát, není ani o Slovanské epopeji a jejím vzniku. Naopak se pﬁedstavením otevírá
moÏnost nového Ïánru. Hudebnû divadelní vizuální záÏitek, jak si dali autoﬁi díla do podtitulu, pﬁítomné nemine a obohatí a smyslové vnímání bude bezpochyby nasyceno. Milovníci Alfonse Muchy, malíﬁství, ale i dobré
hudby a hereck˘ch v˘konÛ, nebudou rozhodnû zklamáni. Divadelní pﬁedstavení je vhodné i pro studenty, kteﬁí
mohou neobvyklou formou pochopit Muchu jako umûlce i ãlovûka.
Kateﬁina ·ebelová, Velká Epocha, 29.9.2010
P¤ÁTELSTVÍ V SOUKOLÍ POLITIKY
Po dvaceti letech od vynikající inscenace Milana Páska
vrátila se do Mûstského divadla Brno proslulá hra plodného francouzského dramatika Jeana Anouilha Becket
aneb âest BoÏí (1958). Pouãen˘ dramaturg Jiﬁí Závi‰
poÏádal o zbrusu nov˘ pﬁeklad praÏského herce i romanistu Jiﬁího Îáka a k nastudování jeho zkrácené úpravy pﬁizval lublaÀského divadelníka Janeze Starinu
a jeho slovinské v˘tvarné i hudební spolupracovníky.
Zruãnû napsaná, konverzaãnû ladûná a rovnûÏ zfilmovaná pﬁedloha s mnoha bystr˘mi paradoxy vychází pﬁi
faktografick˘ch licencích z anglické historie 12. století,
kdy pﬁímo v katedrále muãednicky zahynul pozdûj‰í
svûtec Tomá‰ Becket, kter˘ jako sask˘ dvoﬁan a vûrn˘
pﬁítel krále Jindﬁicha II. Plantageneta pro‰el strmou dráhou vladaﬁova kumpána, kancléﬁe a canterburského arcibiskupa. Více neÏli dobová spleÈ politick˘ch a církevních intrik pﬁitahuje dramatika nadãasová rovina rozporuplného pﬁátelství dvou protikladn˘ch individualit, téma
hledání sebe sama a nalezení vlastní dÛstojnosti v dÛsledném naplnûní nadosobního poslání. Na ztemnûlé,
vertikálnû ãlenûné scénû s drátûn˘mi v˘plety pﬁedestírá tyto klíãové motivy rozmûrn˘, retrospektivnû komponovan˘ tﬁíapÛlhodinov˘ veãer dramaturgicky pouãenû,
poctivû a pÛsobivû (poslední rozmluva osamûl˘ch rivalÛ na vûtrné pláni), av‰ak bez osobitûj‰í reÏijní interpretace celku – pokud ji ov‰em nespatﬁujeme kupﬁíkladu
v pitvoﬁivé ‰a‰kovské dvojici, se sílící stereotypností
propojující ﬁádku epizodních figur. Hlavní pﬁínos nastudování tak spoãívá v solidní, místy aÏ nadprÛmûrné herecké sloÏce. Spolu s osvûdãen˘m Viktorem Skálou (ironizující francouzsk˘ panovník Ludvík) vychutná divák
plasticky nejednoznaãné kreace obou dobﬁe si rozumûjících nositelÛ divadelních cen – Petra ·tûpána v postavû v˘bu‰ného náladového, av‰ak intelektuálnû submisivního i Ïárlivostí se sÏírajícího Jindﬁicha a Petra
Gazdíka coby introvertního, silného a obtíÏn˘m v˘vojov˘m obloukem procházejícího titulního hrdiny.
Vít Závodk˘, T˘deník Rozhlas, 5. 10. 2010
BRNO PROBUDILO
PRAÎSKÉ MUZIKÁLOVÉ NAD·ENCE
Soubor Mûstského divadla Brno pﬁijel do Prahy, aby
ukázal, jak vypadá skuteãn˘ muzikál. Probuzení ja-

Stránka 35

ra doslova probudilo Novou scénu Národního divadla a pﬁítomné diváky.
OdváÏné dílo Probuzení jara, které ukazuje v‰emoÏné
úhly lásky, hostila praÏská scéna po dva dny, a to 24.
a 25. srpna 2010. PÛvodnû americk˘ muzikál pﬁeloÏil
do ãe‰tiny Jiﬁí Josek. Zcela otevﬁenû mluví o prvním sexu, zamilování, sexuální orientaci, ale také o problémech, které pﬁiná‰í neutuchající aÏ fanatická touha po
sbliÏování otce s dcerou. Své místo si nachází i dal‰í
problém mlad˘ch lidí – ‰kola. Morice vyhodí ze ‰koly, co
má dûlat? Îivot se mu zhroutil stejnû tak jako dívce t˘rané vlastním otcem. Jak tohle mÛÏe dopadnout?
Komedie vyústí v tragédii
První polovina je velice komická, vzájemné pﬁibliÏování
pﬁedev‰ím ústﬁední dvojice, poznávání vlastního tûla,
vãetnû smûlého sebeuspokojení Jendy pﬁímo na jevi‰ti
vÏene divákÛm slzy do oãí. Smíchy. Slzy v‰ak pﬁijdou
i na konci pﬁedstavení. Ale budou to kapiãky, které zpÛsobil tragick˘ zvrat, osudn˘ konec mladé lásky, mlad˘ch
ÏivotÛ. Tato tragédie dokáÏe vzít za srdce lidi kaÏdého
vûku, i kdyÏ ukazuje první lásky.
V ãem by se mûla praÏské scéna od té brnûnské uãit?
Pﬁedev‰ím v obsazení. Nebylo herce a zpûváka, kter˘
by nedokázal bravurnû zvládnout v‰echny disciplíny,
které by mûl správn˘ muzikál mít. Tedy Ïádné ãinoherní (ani fale‰né) zpívání v divadelnû-hudebním Ïánru,
n˘brÏ ãisté v˘kony, procítûnû podané. Jak je vidût, hra
nemusí mít mediálnû známé tváﬁe, aby se dala oznaãit
za kvalitní. Jedinou pﬁedstavitelkou, kterou mÛÏeme
velmi dobﬁe znát z televizních obrazovek, byla Hana
Holi‰ová. Znát ji mÛÏete z primáckého seriálu Velmi
kﬁehké vztahy. V Probuzení jara se jak jinak neÏ v˘bornû pﬁedstavila v roli Elsy. Hlavní role se ujala Svetlana
Slováková coby Wendla, po jejímÏ boku se objevil Jiﬁí
Mach jako Melchior. Nejkomiãtûj‰í v˘kon pﬁedvedl
Vojtûch Blahuta v roli studenta Morice.
Chaos v postavách
I kdyÏ je dílo vskutku povedené, vytkla bych pﬁítomnost
mikrofonÛ na jevi‰ti. AktérÛm by staãily jen porty, pak by
se pﬁedstavení více podobalo skuteãnosti, nevypadalo
by jako koncertní provedení. Stejnû tak nebylo moc pÛsobivé, kdyÏ Zdenûk Junák a Jana Musilová pﬁedstavovali rodiãe hned nûkolika postavám a k tomu hráli
i profesory. Pro nepozorného diváka pak staãí chvilka
zamy‰lení, aby mûl v nûkolika postavách, ztvárnûn˘ch
stejn˘mi protagonisty, chaos.
I pﬁes tato drobná ‰kobrtnutí se pﬁítomn˘m zcela jistû
dílo reÏírované Stanislavem Mo‰ou vryje do pamûti.
Díky mnoha emocím, které herci divákÛm pﬁedávají,
a také pro krásné písnû, si záÏitek ponesou na cel˘ Ïivot. Tû‰me se tedy na dal‰í náv‰tûvu brnûnsk˘ch pﬁedstavení.
www.topzine.cz, 27. 9. 2010
„NÁROâNùJ·Í MUZIKÁL JSME NEZKOU·ELI“
Hereãka Alena Antalová se chystá na hlavní roli
Mary Poppins v novém muzikálu Mûstského divadla
Brno.
·estnáct let vystupuje v Mûstském divadle Brno, stihla
toãit i televizní seriály. Pﬁesto roli, ve které se divákÛm
Mûstského divadla pﬁedstaví od 20. listopadu, povaÏuje hereãka Alena Antalová za momentálnû nejtûÏ‰í.
Ztvární postavu Mary Poppins ve stejnojmenném muzikálu. „Takhle nároãn˘ muzikál jsme je‰tû nezkou‰eli.
Patﬁí k nejlep‰ím na svûtû,“ ﬁíká osmatﬁicetiletá hereãka.
âím je muzikál o kouzelné chÛvû Mary Poppins v˘jimeãn˘?
Tím, o ãem pojednává. ¤e‰í stále aktuální téma, Ïe se
rodiãe sv˘m dûtem málo vûnují. Muzikál je napsan˘ tak
dobﬁe, vtipnû, citlivû a hluboce, Ïe mám problém text
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ãíst, aniÏ by mi tekly slzy. Kromû toho je velmi nároãn˘
technicky.
V ãem pﬁesnû?
Napﬁíklad kdyÏ jedna z postav stepuje na stropû hlavou
dolÛ. Technici z toho byli úplnû na vûtvi, ale uÏ vymysleli, jak to udûlají. Hodnû rolí mají malé dûti, které je‰tû
neumûjí ãíst. Dal‰ím oﬁí‰kem bylo hromadné stepaﬁské
ãíslo, které jsme zaãali cviãit uÏ pﬁed pÛl rokem.
Je muzikál urãen˘ pro dûti, nebo pro dospûlé?
Dûti se zabaví, protoÏe Mary je kouzelná. Ale muzikál
je spí‰ pro dospûlé, maminky a tatínky, kteﬁí si myslí, Ïe
kdyÏ donesou domÛ peníze, rodinû to staãí. Muzikál ale
nevnucuje moudra. Situace jsou tak dobﬁe napsané, Ïe
ta moudra z toho vyplynou. Komediální a váÏná sloÏka
se vyvaÏují.
Máte tﬁi dûti. Dot˘ká se vás role Mary Poppins
osobnû?
Mám s Mary dohodu. Já ji zahraju nejlíp, jak to dokáÏu,
a ona mi pomÛÏe b˘t Mary Poppins pro mé dûti. Nûkdy
je mateﬁství nároãné a já ztrácím nervy, kﬁiãím, i kdyÏ
nemusím. Mary je vzor i pro mne.
Postava Mary Poppins v‰ak není pﬁíli‰ známá.
U nás není zaÏitá. Ve svûtû ji ale v‰echny dûti i dospûlí znají. Je to pro nû postava jako u nás Pan Tau. Lidé
moÏná netu‰í, jak velk˘ záÏitek muzikál je. Já sama
jsem se o Mary Poppins dozvûdûla teprve nedávno.
V jaké fázi je zkou‰ení?
Máme nauãené písnû a stepaﬁskou scénu. Ale na
zkou‰kách teprve ãteme. Mít dva mûsíce do premiéry je
na ãeské pomûry pﬁepych, na svûtové pomûry málo.
Na svoji roli mám navíc jen tﬁetinu ãasu, protoÏe Mary
se mnou alternují Radka Coufalová a Johana
Gazdíková.
Kde vidíte svoji budoucnost?
V Mûstském divadle Brno. Lep‰í podmínky mi v âesku
nikdo nenabídl. Myslím si, Ïe co se t˘ãe muzikálu, ani
neexistují. Je tu nejlep‰í muzikálová tradice a technické
zázemí z celého âeska a Slovenska.
Tomá‰ Kvapilík, MF Dnes - Sedmiãka, 29.9.2010
STANISLAV MO·A BÁSNÍK
¤editel Mûstského divadla v Brnû Stanislav Mo‰a je
osobností dostateãnû známou i jako reÏisér, scénárista
a libretista. Rodák z Vala‰ska, kter˘ svÛj Ïivot spojil na
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poãátku s Ostravou a pozdûji s Brnem, psal a pí‰e texty, jeÏ sice fungují pﬁedev‰ím komplementárnû, ale jak
se ukazuje, mohou vystupovat i samostatnû jako svébytná poezie. Takov˘ osud stihl jen v˘jimeãné textaﬁe
typu Bulata OkudÏavy, Vladimira Vysockého, Jiﬁího
Suchého, Pavla Kopty, Karla Kryla a nûkteré dal‰í.
Mo‰a k nim ﬁadou sv˘ch básní také patﬁí. Dokládá to citlivû sestaven˘ v˘bor básní Víra má… s podtitulem Co
zaznûlo na jevi‰ti (ve spolupráci s autorem vybrala,
uspoﬁádala, pﬁedmluvu napsala Drahomíra Vla‰ínová,
ilustroval Jiﬁí Eli‰ka, Vûtrné Ml˘ny, Brno 2010).
Básnû jsou tematicky rozdûleny do pûti oddílÛ: Stále se
ptám… Co vím? O co se bojím… V co vûﬁím? a Co je
tu jisté? Tﬁi teãky a otazníky jsou tu jistû signifikantní.
JestliÏe znalost básníkova Ïivota je ãasto pramenem
poznání jeho tvorby, Mo‰ova tvorba je klíãem k jeho osobnosti, k ãlovûku citlivému, kter˘ se bojí samoty
a smrti, touÏí po lásce a hrozí se zla v ãlovûku a ve svûtû, je to v‰ak souãasnû ten, kdo dobﬁe ovládá sémanticko-stylisticko-fónickou frakturu poezie jako sebevyjádﬁení. Obava z fal‰e, nasazování masek a v‰eobecného pﬁedstírání, jeÏ zahlu‰í milování, byÈ silné jako smrt,
ãiní z prvního textu Divn˘ pocit („Ve ‰kole,/doma,/na
ulici,/mezi lidmi v práci,/podivn˘,/divn˘ pocit mám,/ze
v‰ech Ïe se staly zrÛdy,/na oãích maj ãern˘ br˘le/z vnitﬁní strany zrcadla,/tak jsou vlastnû mezi v‰emi/sami sobû odevzdáni…/Divn˘,/podivn˘,/divn˘ pocit
mám,/uprostﬁed davu,/Ïe jsem zÛstal/mezi v‰emi sám“
(s. 21). Zmínûn˘ strach ze samoty a smrti (pÛsobivá
Pohádka o smrti) prochází jako ãervená nit cel˘m svazkem této poezie. Tûchto poloh by v‰ak bylo na skuteãnou poezii málo: básník se ptá, vzru‰uje se (Já jsem
ty…), je emotivní (Kouzlo rÛÏe) aÏ ke krajnosti (Sebevrah), pﬁechází volnû do prózy (Stará píseÀ), hledá
pevn˘ bod (titulní Víra má), bojí se citov˘ch ztrát (Kolik
zbylo lásky), trpí nedostatkem komunikace a prosté lidskosti, narÛstá pocit ohroÏení, sílí sugestivní setkávání
se smrtí, od tûla se odpoutává du‰e (Létání), je tu vír
vá‰nû, ale i dva epitafy. To, co ãtenáﬁi vtaÏenému do
Mo‰ova svûta mÛÏe uniknout, je pocitová a Ïánrová variabilita jeho poezie, nehledû na uvedená scelující topoi,
je tu dost rÛzn˘ch motivÛ, forem a intonací. Snad bude
mít tento svazek nûkdy své pokraãování.
Ivo Pospí‰il, Kam ã. 10 – pﬁíloha, ﬁíjen 2010

Obdarujte na Vánoce své blízké
záÏitkem, kter˘ si mohou
sami naplánovat.
Dárkové poukázky
na pﬁedstavení
âinoherní
ãi Hudební scény
Mûstského divadla Brno
jsou v hodnotû 500,- Kã
a k dostání na v‰ech
na‰ich pokladnách.
www.mdb.cz
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Dole uprostﬁed: O. Tajovsk˘ - ‰éfdirigent
Zleva dole: H. Ratschker, T. Prokop, J. Hladík, B. JeÏ, M. Novák, M. Mahdal, T. Cvejn, S. Pliska, P. ·upler, L. Pokluda, A. Mühlhansl,
P. Sapák, M. Henek, M. Ziegler, M. Pavlas, M. Procházka
Zleva nahoﬁe: J. ·imánû, R. ·mahel, M. Havlát, J. Kula, ·. Mitevová, A. Dobe‰, A. Zieglerová, J. Zieglerová, B. Vachová, M. Ben˘‰ek,
Fr. ·kolaﬁ, P. Fajtl, M. Horáãková, J. Dvoﬁáková, D. Mitev, A. Stﬁíbrná, J. Men‰ík, V. Procházka, V. Fila, M. Vanûãek, J. Zumrová,
M. Sobol, T. Kufhaber

ÚÏasn˘ pestrobarevn˘ pﬁíbûh
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È pobaví dûti i dospûlé.
Tolik lidí v dne‰ní dobû chodí odûno do ãerné barvy, BÛh ví proã. A tak, kdyÏ kdysi Jákob daroval svému nejmilej‰ímu synovi Josefovi nadmíru slu‰iv˘ pestrobarevn˘ plá‰È, kter˘ mu
v‰ichni vãetnû vlastních bratrÛ tolik závidûli, mohl zaãít jeho úÏasn˘ pﬁíbûh, vrcholící slávou a bohatstvím. Do zlat˘ch biblick˘ch ãasÛ starovûkého Kenaánu a Egypta nás zavádí muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È. Inscenace je divákÛm pﬁedkládána neobvykle, av‰ak zároveÀ jednodu‰e tak, aby ji pochopili i ti nejmen‰í diváci: vûci dávno minulé jsou
sice vyprávûním o vûcech dávno minul˘ch, pﬁesto nám v‰em blízk˘ch. V pﬁedstavení je pouÏito rozliãn˘ch technik, vãetnû animací. Scénû Ondﬁeje Zichy vévodí obrovská kniha, kterou otvírá vypravûãka, a tím zaãíná neuvûﬁiteln˘ gejzír chytlav˘ch melodií, doplnûn˘ch o nároãná, do detailu propracovaná choreografická ãísla. S neutuchajícím elánem a energií vystupuje na tﬁicet úãinkujících: jakoby jim byla Hudební scéna malá. DokáÏí své publikum natolik strhnout, Ïe malí i velcí jsou pﬁíbûhem uchváceni. Rozvernû Ïertovn˘ pﬁíbûh pln˘ humoru, rychle zapamatovateln˘ch songÛ a dobov˘ch tancÛ, od rockového kankánu aÏ po rumbu, je podívanou ojedinûlou a ve vánoãním ãase doslova pohladí du‰i...
A. L. Webber, T. Rice: Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, reÏie: Stanislav Mo‰a. Hrají: Du‰an Vitázek nebo Jakub Uliãník, Hana Holi‰ová nebo Radka Coufalová, Stano Slovák nebo Petr Gazdík, Zdenûk Junák nebo Jiﬁí Hork˘ a dal‰í. Uvádí Hudební scéna MdB 20. a 21. prosince.

Foto: Tino Kratochvil
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NEP¤EHLÉDNùTE!

vzpomínám si na nûkterou z neuvûﬁitelnû se vlekoucích nepﬁedstavitelnû nudn˘ch hodin pﬁi mém studiu na gymnáziu, kdy jsem si reáln˘ ãas promûÀoval skrze mé bdûlé snûní na úÏasné historky, které
mû odvádûly do v‰emocné ﬁí‰e fantazie, kde jsem se stával pánem
jakékoli situace, jiÏ jsem si svou vnitﬁní vÛlí právû vytvoﬁil. Stává se
pﬁece kaÏdému z nás, Ïe si svá pﬁání zhmotÀuje a nahrazuje tak jejich aktuální atraktivností ‰edivou, nepﬁíjemnou, nekonãící a svou nudou obtûÏující právû pﬁítomnou realitu. A právû z konfrontace mezi onûmi idealizovan˘mi sny a bûÏnou – pro nás z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostateãnou realitou - vznikají plány na to, jak kvalitativnû promûnit
na‰e Ïivoty. Touha Ïít ve svûtle, i kdyÏ vládne tma, vedla nejprve pﬁes
vyuÏití ohnû aÏ k vynálezu Ïárovky. A stejnû tak mít moÏnost dorozumût se se vzdálen˘m znám˘m, partnerem, pﬁítelem vedla pro ty, kteﬁí neovládají telepatii, pﬁes
tamtamy, morseovku aÏ k mobilním telefonÛm. Tak nedostateãné skrze sny promûÀujeme na
úÏasné, aby se nám ono úÏasné vzápûtí a jenom zdánlivû absurdnû promûnilo ve v‰ední.
VÏdyÈ je-li dítû od útlého dûtství vystaveno hlasu sv˘ch nepﬁítomn˘ch rodiãÛ v malé krabiãce
zvoucí se mobilní telefon, bude jiÏ v rané dospûlosti povaÏovat tuto moÏnost dorozumívání se
byÈ tﬁeba pﬁes kontinenty za naprosto normální, aãkoliv nebude schopno vysvûtlit bazální principy jejího fungování. A moÏná pak zaãne snít o tom, jak
by se Ïilo bez neustálého vystavování se dostupnosti pro kohokoliv, kdo vlastní jeho telefonní ãíslo… Je na‰í mile lidskou pﬁirozeností b˘t aÏ
pﬁíli‰ ãasto nespokojen s tím, co Ïijeme, s tím, co máme… a tak je i nadále bûÏné na‰e lidské
nekonãící bdûlé snûní.
Za pár dnÛ budeme u vánoãního stromku zji‰Èovat, jak se pﬁedpoklady vyhovût tajn˘m pﬁáním na‰ich blízk˘ch pﬁiblíÏily jejich
snÛm. My si pﬁi v˘bûru dárkÛ pﬁedstavovali jejich radost a oni si pak
pﬁi jejich rozbalování zajisté zase pﬁedstavují, co v‰echno jsme uãiS TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
nili pro to, aby byli pﬁekvapeni, rozradostnûni a hlavnû, jak jsme byFINANâNù PODPORUJE
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
li pﬁi v˘bûru pﬁesvûdãeni o tom, Ïe rozumíme jejich nejtajnûj‰ím
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
snÛm a pﬁáním.
A o tom v‰em je na‰e poslední inscenace pohádkového muzikálu Mary Poppins - jak promûnit ná‰ ‰ediv˘ a nepﬁíli‰ vlídn˘ a bohuÏel i smutn˘ svût na ﬁí‰i barev a uskuteãnûn˘ch nejskrytûj‰ích
krásn˘ch snÛ. Jsme teprve ‰est˘m divadlem na svûtû, které získalo práva k uvedení tohoto mimoﬁádného divadelního pﬁedstavení.
Pﬁijmûte, prosím, mé dne‰ní pﬁedvánoãní rozjímání jako nabídku k vyﬁe‰ení poﬁízení moÏného kouzelného a vítaného vánoãního
dárku pro va‰e nejbliÏ‰í. V‰echna prosincová pﬁedstavení muzikálu Mary Poppins jsou jiÏ beznadûjnû vyprodána, av‰ak i právû proto jsme se rozhodli tuto nádhernou inscenaci uvádût i cel˘ mûsíc leden 2011 a vstupenky na ni se mohou stát vskutku zvlá‰tním i ojedinûl˘m splnûn˘m pﬁáním va‰ich partnerÛ k náv‰tûvû události, která je pﬁenese do svûta, v nûmÏ nad v‰ím vítûzí pozitivní energie
a kde vládne fantazie bez hranic, do svûta, ve kterém se i ty nejodváÏnûj‰í sny dûtí a dospûl˘ch promûÀují ve skuteãnost – do divadla, které to v‰echno dokáÏe realizovat na maximálnû dostupné
úrovni – do Mûstského divadla Brno – na pﬁedstavení muzikálu
Mary Poppins!

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

Znovu nastala doba, ve které ‰ikovní ‰ibalové rÛzného typu, hráãi velké politiky, s námi hrají obdobnou hru jako hrdinové téhle hry. Nenechte si ujít
ostr˘ vtip i humornou nadsázku v satirické inscenaci právû na Silvestra!
Oslavte smíchem pﬁíchod Nového roku!
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
30. 12. v 19.30 hod.
31. 12. v 17.00 hod.
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Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno, kteﬁí vám pﬁejí
nádherné proÏití vánoãních svátkÛ, se s vámi nashledanou a nejenom pﬁi Mary Poppins u nás tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB

