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vážení divadelní Přátelé,

Franti‰ek
·kolafi

Prosinec
2012
cena 15,- kč

zveme vás do na‰eho divadla k náv‰tûvû v mûsíci prosinci, v mûsíci, kter˘ zahrnuje ãas adventní, vánoãní i poslední okamÏiky tohoto roku. Pfiejeme si totiÏ, abychom vás v hájemství nádhern˘ch i moudr˘ch inscenací na na‰ich obou divadelních scénách alespoÀ trochu ochránili pfied
tou nemilosrdnou smr‰tí, kterou na nás ze v‰ech stran útoãí sv˘m diktátem ono materiální zneuÏití nádhernû duchovního poselství svátkÛ Vánoc.
OdváÏn˘ nûmeck˘ filosof a spisovatel Oswald Spengler mimo jiné napsal, Ïe „âlovûk je ‰elma“… a my pfiece dobfie víme, Ïe ‰elmy jsou stejnû tak silné, jako i chytré. A obzvlá‰È právû ty
lidské. Av‰ak ona chytrost i síla se ne vÏdy uplatÀují v u‰lechtilé sluÏbû bliÏních vÛãi bliÏním.
VÏdyÈ celá na‰e historie je vesmûs plná válek a hádek, ve kter˘ch jedni více silnûj‰í pfiemáhají ty
ménû silné a k vládû se dostávají my‰lenky tûch vychytralej‰ích. Cel˘ Star˘ zákon je protkán obrazy dob˘vání, plenûní a totálního zniãení mírumilovn˘ch osad a mûst.
Onen dÛvod vítûzit v soubojích zbraní i ducha (nedûlejme si iluze, Ïe my‰lení je vÏdy jen svaté – 90 % v‰ech válek se vedlo „pro barvu slepiãího pefií“) je aÏ pfiíli‰ prost˘ – ukofiistit majetek
tûch druh˘ch!
A ten chytr˘ ãlovûk vyvinul i jinou formu osvojování si majetku jin˘ch neÏ prostou silou,
a to sice skrze zboÏí a peníze. Kup zboÏí a dej peníze! Nebo i jinak: „Kup si (pÛjãi si) peníze!“
Ze v‰ech stran na nás útoãí imperativ „kupuj!“. A v pfiedvánoãním ãase obzvlá‰È silnû. Skoro jako bychom se mûli stydût, pokud neutrácíme dostateãnû mohutnû. A pr˘ se z toho nakonec radují v‰ichni. Nabízí se v‰ak otázka na jak dlouho, kdyÏ se za rok odstartují nové závody v nakupování a z nich roste nová v‰eobecná radost z toho, jak se nakupuje, resp. utrácí… a za dal‰í rok
znovu a hlavnû víc! TakÏe radost vÏdycky jenom na rok a vÏdycky jenom na Vánoce a vÏdycky
jenom pro ten akt rozbalování v‰emoÏn˘ch dáreãkÛ? VÏdyÈ hodnota vût‰iny tûch vesmûs narychlo pofiizovan˘ch vûcí je smutnû rychle pomíjivá.
Av‰ak obdarovávat nemusíme pouze pfiedmûty. VÏdyÈ kolik tûch rozliãn˘ch vûcí nás jiÏ obklopuje a kolik z nich se po nûjakém ãase ukáÏe vÛbec k nûãemu potfiebn˘mi a kolik z nich budeme vskutku potfiebovat v okamÏiku, aÏ budeme tento svût opou‰tût…? VaÏme, co pofiídit pro
to, aby se oãi námi obdarovaného nerozzáfiily radostí z dárku pouze v jediném pomíjivém okamÏiku, n˘brÏ pokusme se mu uãinit radost, která bude mít trvalej‰í charakter.
KdyÏ uÏ Ïijeme ve svûtû, kter˘, jak se mi jeví, nás v‰echny jednou znehybní pfies ve‰keré ty
své, na prv˘ pohled vÏdy potfiebné, av‰ak v koneãném efektu nelidské a proti normalitû jdoucí
stále se mnoÏící zákony, kdyÏ uÏ tedy nejsme schopni prosadit se se selskou logikou v té dÏungli zákazÛ a pfiíkazÛ, kterou hlídá obrovská a stále se zvût‰ující armáda nic nevytváfiejících byrokratÛ, nepodfiizujme se zákonÛm tzv. obecn˘ch zvyklostí, z nichÏ napfi. vypl˘vá i diktát nakupovat vûci, a to právû v onom pfiedvánoãním období. (Jo… a taky na Silvestra musí b˘t sranda, dûj
se co dûj…!)
Samozfiejmû, Ïe nevolám po Vánocích bez dárkÛ nebo po Silvestru bez humoru, jenom se
rozhlíÏím po koutech, ve kter˘ch se krãí na‰e lidská svoboda a obává se, zdali to nebude jednou
trestné, kdyÏ nûjak˘ lidsk˘ jedinec odmítne ma‰írovat se v‰emi ostatními v jednom davu.
TakÏe vám pfieju svobodné, klidné, ne‰ílené a pfiitom radostné svátky vánoãní a v‰echno dobré pro vás i va‰e blízké v novém roce 2013! A pfiijìte si toho uÏít do va‰eho Mûstského divadla
Brno, kde jsme pro vás pfiipravili mnoho moudrého, radostného i veselého…! Abychom se mohli zastavit, zamyslet se, zasmát se a vÛbec, abychom byli ‰Èastní!
Za v‰echny kolegy z MdB
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Petr Gazdík si bûÏí pro zaslouÏené ovace pfii 100. repríze
BídníkÛ.

Po slavnostním pfiedstavení vylosovala Johanka Gazdíková jednoho ze tfií v˘hercÛ dárkového balíãku.

Do klobouku pro ãíslo vítûzného diváka sáhl i Petr
Gazdík.

ReÏisér Stanislav Mo‰a podûkoval nejen hercÛm, ale celému divadelnímu kolektivu, kter˘ pfiedstavení pfiipravuje.

Na drobné oslavû v klubu se se‰la Lucie Zedníãková
a Petr ·tûpán s reÏisérem ZbyÀkem Srbou.

A Zdenûk Junák s Jirkou Pavlicou.

Jaroslav Milfajt, Andrea Kuãerová a Staník Slovák urãitû
nûco chystají.

Pfiíprava vizáÏe dvou hodn˘ch tet do komedie Jezinky
a bezinky trvala maskérkám nûkolik hodin.

Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová
Dûvãata ze zákulisí na prohlídce Minieuropa parku
v Bruselu.

Po pfiedstavení Jakub a jeho pán v Bruselu se hosté je‰tû
dlouho zdrÏeli v divadelním klubu.

Viktor Skála jim vysvûtloval, kdo je tady vlastnû pánem.

ReÏisér Stanislav Mo‰a s europoslancem Janem Zahra dilem.

Zdenûk Junák v Pavilonu Anthropos zahájil veãírek k v˘znamnému jubileu Jifiího Morávka.

Oslavy se zúãastnil i skladatel Zdenek Merta.

Stanislav Mo‰a pfii‰el z vafiícího kotle Kajot Arény, kde
Kometa porazila Karlovy Vary 4:0.

V pozadí v‰udypfiítomn˘ námûstek fieditele Zdenûk
Helbich.

hrajeMe na hudeBní scénĚ

7., 8. a 10. Prosince 2012

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Pavel Fieber

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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Sylvie Richterová
Vysoãina

Partneři divadla

Kruté kÛrky rodné krajiny borové
remízky bfiezové hájky lán ovsa
pole brambor
Jdu a klop˘tám
¤epa vojtû‰ka lucerka a nûkdy je‰tû len
Modr˘ sen v divokém
medu

„...jen to, co je ukryto v na‰em Já, je vût‰í
neÏ my, je pro nás nesmrtelné a zpro‰tûné náhody a souzní se slovem sfér, ale
co nenosíme v sobû, je pro nás náhodné
a zÛstane náhodné, je pro nás smrtelné,
nikdy nebude vût‰í neÏ my,
nikdy nás nesevfie v náruã.“
Smrt Vergilova
Hermann Broch,
rakousk˘ spisovatel a esejista,
pfiedstavitel literární moderny
1
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Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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7. listopadu 2012

brusel
3

Dokoran_prosinec2012_Sestava 1 23.11.12 10:17 Stránka 4

v oslnění

viktor skála
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Osudová Ïena?
Osudová Ïena je moje Ïena. Potkal jsem se
s ní v patnácti na konzervatofii a o rok pozdûji, kdyÏ jsme mûli dûjiny divadla, jsem se
na ni díval a fiíkal si: Jo, tu si jednou vezmu
a budu s ní mít dûti…Mûl jsem takov˘ vhled,
Ïe ona bude ta pravá… Chodit jsme spolu
pak zaãali aÏ mnohem pozdûji. No a ãtyfii
dûti s jednou Ïenou, to uÏ taky bude osudové, ne?
Plus mínus dvacet let stejné angaÏmá, stejná
manÏelka. Pfiitom se o hercích tvrdí, Ïe nejsou právû vzorem stálosti. Jsi v˘jimeãn˘?
V˘jimka potvrzuje pravidlo, ale nás je urãitû
víc. Láry Koláfi má taky dlouho jednu Ïenu,
stejnû jako Zdenûk Junák i dal‰í. TakÏe pÛjde
spí‰ jen o nûjak˘ m˘tus a bude to stejné jako
v‰ude. I kdyÏ herecké povolání je urãitû zranitelnûj‰í. Navazujete na jevi‰ti spoustu vztahÛ se sv˘mi hereck˘mi partnerkami, pfiestoÏe
ne intimnû, ale není to jednoduché. V divadle
trávíte mnohem víc ãasu neÏ s rodinou. Urãitû
to vyÏaduje od partnera trpûlivost. S mojí Ïenou
ale stále drÏíme pohromadû. Teãka. Co o tom
víc fiíkat. Lidem, ktefií hned spustí, Ïe jejich
vztah je perfektní, moc nevûfiím. KdyÏ to funguje, není dÛvod o tom moc mluvit. A ti, co

Naposledy exceloval Viktor Skála (spolu
s kolegou Janem Mazákem) v inscenaci
Jakub a jeho pán. Otázkami na osud jsme
proto tentokrát zaãali, i kdyÏ pánem Viktorova Ïivota je evidentnû spí‰ ãas. Do programu nabitého zkou‰kami, pfiedstaveními,
divadelními zájezdy tuzemsk˘mi i zahraniãními totiÏ ani vrtkav˘ osud uÏ moc pfiekvapení nevecpe…
Vûfií‰ na osud? Na to, Ïe v‰echno je tam
nûkde nahofie napsáno a my nemáme moc
‰ancí s tím nûco udûlat?
Myslím, Ïe zãásti se to zmûnit dá a zãásti asi
ne. Nevím, odkud jdeme, jak se fiíká v Jakubovi, ale ãlovûk by souãasnû chtûl vûdût,
odkud a kam smûfiuje. KaÏd˘ se zam˘‰líme,
jestli to má nûjak˘ smysl a jestli v‰echno
není jen marnost nad marnost. Ale kaÏd˘
v sobû souãasnû nese nûjakou nadûji, Ïe by
to v˘znam mít mûlo. A jak to opravdu
bude, asi neví nikdo. MoÏná si nûktefií
myslí, Ïe ví, ale je otázka, jestli tomu tak
skuteãnû je... TakÏe asi radûji necháme otevfien˘ konec...
ZaÏil jsi nûkdy v Ïivotû osudové setkání?
S mou Ïenou.
To bude moje dal‰í otázka.
Nûco jiného by nebylo?
Osudové setkání bylo asi se
Standou Mo‰ou. KdyÏ jsem
byl ve ãtvrtém roãníku na
konzervatofii, dal mi pfied
prázdninami vûdût, Ïe by se
mnou rád mluvil kvÛli angaÏmá. A já si tehdy furiantsky fiíkal, Ïe pfiece
nejsem blázen, pravda, roli
v tom sehrála i vojna. Byl
z mé reakce pr˘ trochu rozãarovan˘, nicménû nezanevfiel na mne. Znovu jsem
od nûj dostal nabídku, kdyÏ
jsem konãil JAMU –
musím se trochu pochlubit,
mûl jsem tehdy celkem
sedm moÏností na v˘bûr –
a to uÏ jsem nezaváhal...
A protoÏe jsem tu dodnes,
asi to bylo osudové.
5
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Heroda v Betlému, toho nemusím. Ale diváci
to nepoznají. Herec si totiÏ k postavû vÏdycky
nakonec musí najít nûjak˘ vztah. Kdyby mi
v‰ak nûkdo znovu fiekl, abych hrál Heroda,
odmítl bych. VraÏdûní neviÀátek s pomy‰lením na vlastního syna mi prostû nedûlá dobfie.
Teì jsem se ov‰em zamiloval, a to se nestává
ãasto, do Pána z Jakuba. Fakt se tû‰ím, Ïe si
to zahraju. Mám za to, Ïe se nám podafiilo inscenací poctít Milana Kunderu. Jeho hra má
v sobû velké tajemství i pfiesah. Sdûluje, Ïe
smyslem Ïivota je pfiátelství, Ïe v‰echno je relativní, pfiátelství v‰ak zÛstává. Jakuba a jeho
pána hraji navíc rád také kvÛli tomu, Ïe m˘m
partnerem je Honza Mazák, coÏ je mÛj pfiítel.
Nejen proto, Ïe máme spoleãnou ‰atnu. Mimochodem, na‰e ‰atna ãíslo 50 je v˘borná…
Herecká ‰atna je na‰inci trochu nesrozumiteln˘ fenomén. Co je na ní tak zvlá‰tního?
Asi to nebude platit o kaÏdé ‰atnû, ale na‰e
padesátka je mimofiádná. ¤editelem je Zdenûk Junák, Honza je jeho zástupcem a já jsem
ãlen. Obãas za námi zavítá Stano Slovák, ale
ten uÏ je víc reÏisér. Povíme si tam spoustu
vûcí, které bychom si jinak nikde nefiekli, i to,
co se nám nelíbí. ProtoÏe víme, Ïe co tam
zazní, nikdo nevynese ven. Je to o absolutní
dÛvûfie. Pfiál bych v‰em divadelním ‰atnám,
aby byly jako ta na‰e.
Hereck˘ Ïivot neb˘vá rovná linka, jednou jsi
dole, jednou nahofie. Jak to zvládá‰?

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

mají potfiebu to stavût na odiv, vût‰inou jen
nechtûjí pfiiznat, Ïe je to jinak.
TakÏe divadlo je tvÛj osud, to platí?
Ano. Mívám obãas herecké sny, ale na‰tûstí
se osudovû nenaplÀují, coÏ jsem rád. Pfied
prázdninami se mi zdálo, Ïe budu hrát ve
Faidfie, Ïe roli nezvládám a budu na vyhození
z divadla… CoÏ se zaplaÈbÛh nenaplnilo. Ale
abych se vrátil k první otázce, asi vûS Jitkou âvanãarovou
fiím, Ïe je tu nûco v komedii
mezi nebem a ze- VydrÏ miláãku!,
mí, co nám dává reÏie: Zdenûk âernín
dopfiedu nahlédnout na osudové
kfiiÏovatky, aniÏ si
z toho nûco zapamatujeme. Jen se
nám to pak vrátí
jako déjà vu.
Je nûkdy tûÏké pfiijmout roli? Byla
ti nûjaká postava
tak protivná, Ïe se
ti do ní vÛbec nechtûlo?
Nemám rád krále
6
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S Martinem Havelkou
v komedii
Jakub a jeho pán,
reÏie: Stanislav Mo‰a

práce. Natírám, sekám dfievo, pofiád je tam co
dûlat. To je nejlep‰í relax – a pak je‰tû tenis.
A procházky se psem.
To je novinka, psa jste pfiece pfied rokem nemûli. Jak se jmenuje?
Je to border kolie a uÏ od paní chovatelky si
pfiinesla jméno Goro. Je to velmi slunn˘, pozitivní pes do nepohody. I kdyÏ pr‰í, tak vám
nevadí, Ïe s ním musíte ven.
V oslnûní s Viktorem tápala Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil

Mûl jsem vÏdycky ‰tûstí na reÏiséry i na role.
Herci b˘vají z podstaty nespokojení, kdyÏ
mají hodnû komediálních rolí, touÏí po dramatiãtûj‰ích, a naopak. Ale já musím fiíct, Ïe
teì jsem celkem spokojen˘ herec. Mám v˘hodu, Ïe reÏisérÛm asi nevadím a chtûjí se
mnou pracovat. Doufám.
Naposledy jsme si pro Dokofián povídali
skoro pfiesnû pfied rokem. Co se za tu dobu
u tebe zmûnilo?
Hmmm. Ani nevím. Vyrostl mi syn, v lednu
mu budou ãtyfii. A i kdyÏ teì fiíkám, Ïe jsem
celkem spokojen˘, proÏil jsem
si hor‰í období plné splínÛ.
Vût‰ina lidí soudí, Ïe jsem humorista, ale já nûkdy mívám
potfiebu b˘t hodnû sám. Pak
pfiijdu domÛ a nekomunikuji.
I pro moji osudovou Ïenu to
pak b˘vá tûÏké, ale ona chápe,
Ïe ãlovûk v divadle vydá moc
energie a musí ji nûkde doãerpat. PfiestoÏe doma není nikdo prorokem.
Má‰ vÛbec ãas na odpoãinek?
Pofiídili jsme si chalupu a je to
moc dobfie. Musí se udrÏovat,
coÏ vyÏaduje hodnû fyzické

S Janem Mazákem
v inscenaci MojÏí‰,
reÏie: Hana Bure‰ová

7
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Foto: jef Kratochvil
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VYHLÁ·KA - Jakub a jeho pán; Brusel, Belgie
Pondûlí, 5/11/2012
Sraz úãastníkÛ zájezdu: 23:45 hod
Pfiistavení autobusu: 23:45 hod – tfi. kp. Jaro‰e
Úter˘, 6/11/2012
Odjezd Brno: 00:15 hod – tfi. kpt. Jaro‰e
Pfiíjezd Brusel: cca 15:00 hod (check-in od 15:00)
Ubytování: Hotel Max, 107 Boulevard Adolphe
Max, 1000 Brusel
Vzdálenost hotelu a divadla = cca 1,1 km
(15 minut chÛze) ãi 2,5 km pro vozidla
Stfieda, 7/11/2012
Divadlo: Theatre du Vaudeville,
Galerie de la Reine 13, 1000 Brusel
8:30 hod – vykládka dekorace
Následuje stavba, svûtlo….
Odpoledne – zkou‰ka, vã. titulkÛ
(bude upfiesnûno)
19:30 – 21:30 hod pfiedstavení: Milan Kundera,
JAKUB A JEHO PÁN
po pfiedstavení – bourání a nakládka
(vyklizeno do 24:00 hod)
âtvrtek, 8/11/2012
09: 00 hod – pfiedpokládan˘ odjezd z hotelu
9
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zením, a to se mi snad doposud v mém
hudebním Ïivotû dafií. Hudební nástroj
není ma‰inka na knoflík, kter˘m se
spustí nebo zastaví, a smyãcov˘ nástroj
zvlá‰È, je to neustál˘ proces hledání. Od
intonace, v˘razu atd.
Va‰e muzikantská dráha otvírá prostor
pro fantazii, kdy jste toho nejvíc vyuÏil?
MoÏná to bude znít ponûkud nadnesenû,
ale vÏdy kdyÏ vezmu housle do rukou
a zaãnu hrát. Bez zapojení fantazie to snad
ani nejde. Jak se praví v âarodûjkách z Eastwiku – „tady jsou noty a v tûch notách je
hudba“, bez fantazie to budou pofiád jen noty.
Je ov‰em úÏasné, Ïe kaÏd˘ interpret nachází
v tûch notách hudbu naprosto osobitou.
Právû díky rozmanitosti fantazie kaÏdého interpreta dokáÏe b˘t hudba tak bohatá.
Jaké jste proÏil nejvût‰í dobrodruÏství, nejen
s houslemi?
Nevím, jestli to lze nazvat dobrodruÏstvím,
ale dodnes vzpomínám na setkání se slavn˘m
mofieplavcem Thorem Hayerdalem. A docela
dobrodruÏné byly téÏ cesty po norském severu. Dokola tfii aÏ ãtyfii metry vysoké bariéry
snûhu, rozboufiené mofie ve fjordech a zledovatûlé silnice. Ov‰em na koncert se muselo
pfiijet vãas.
Máte ve svûtû nûkoho jako svÛj v˘razn˘
vzor?
Samozfiejmû, je spousta vynikajících svûtov˘ch houslistÛ, které jsem v Ïivotû obdivoval,
za v‰echny bych jmenoval Itzhaka Perlmana,
Jaschu Heifetze ãi Davida Oistracha. Nezapomínal bych ani na na‰e ãeské vynikající
houslisty Josefa Suka nebo svého vrstevníka
Václava Hudeãka.
Narazil jste bûhem své muzikantské dráhy
na opravdu tvrdou zeì?
To je docela tûÏká otázka. VÏdy se najdou situace, kdy si ãlovûk obraznû fieãeno natluãe
nos, ale jak se praví, „co tû nezabije, to tû posílí“, tak se mi zatím podafiilo ty zdi pfiekonávat bez újmy na zdraví a bez ztráty kvûtinky.
Jakou literaturu ãtete pro zábavu?
Pokud se mám opravdu pfii ãetbû kníÏky pobavit, vût‰inou sáhnu po nûjaké dobré detektivce Eda McBaina nebo Dicka Francise.
Text a foto: jef Kratochvil

MÛÏete tfiemi vûtami curriculum vitae?
Narodil jsem se v podstatû do „nehudební“
rodiny, ale v ‰esti letech jsem si na rodiãích
vymohl náv‰tûvu hodin houslí. Podafiilo se
a po absolvování brnûnské konzervatofie
jsem dva roky pÛsobil v Praze v Armádním
umûleckém souboru. Po návratu do Brna
jsem pfie‰el z operního orchestru do brnûnské
zpûvohry a v roce 1975 (boÏe, to je let!) jsem
se stal po úspû‰nû vykonaném konkurzu koncertním mistrem orchestru zpûvohry. Samozfiejmû stále spolupracuji s dal‰ími orchestry
v Brnû, Praze a ãasto také v zahraniãí. ZaloÏil
jsem také se sv˘mi kolegy dva orchestry
(Salonní Orchestr Brno a Broadway Band
Brno), s nimiÏ vystupujeme pfiíleÏitostnû v tuzemsku i v zahraniãí.
Tento mûsíc skonãí vánoãními svátky, máte
uÏ pfiedstavu, jaké dárky rodinû?
Musím se pfiiznat, Ïe dlouhodobé plánování
dárkÛ není mojí silnou stránkou. Nejednou
jsem 23. prosince usilovnû nakupoval. Ona
pfiedstava je jedna vûc a samotná realizace
vûc druhá. Pfiedstavu vût‰inou mám. Jen mít
ãas ji naplnit.

orchestr Mdb

František školař
Slíbil jste si nûco pfii vstupu na hudební
dráhu a podafiilo se vám to splnit?
Nemohu fiíci slíbil. KdyÏ jako mlad˘ ãlovûk
vyjdete ze ‰koly, urãitou dobu to pfiece jen
trvá, neÏ se rozkoukáte. Spí‰ jde o to, dûlat to
na‰e „muzikantské fiemeslo“ naplno s nasa11
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Disney’s
and Cameron Mackintosh’s
ReÏie Petr

Gazdík

Foto: jef Kratochvil
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14. - 21. a 26. - 31. Prosince 2012

hrajeMe na hudební scéně
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čert tě veM!

lucie Zedníčková
14
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Vlastnû jsem nepfiedpokládal, Ïe to bude aÏ
takov˘ problém udûlat rozhovor s nûk˘m,
s k˘m Ïijete pod jednou stfiechou, ov‰em jak
zaãít? Dochází mi, jaká je to v˘hoda, kdyÏ tázající se má aspoÀ minimální odstup od tázaného. Tak si pojìme jen tak povídat a snad
se nedozvím nûco, co bych radûji ani nechtûl
sly‰et.

S Lenkou Janíkovou
v komedii
Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák

Jak se ti líbí v Brnû po tûch tfiech letech, co
tu Ïijeme spolu?
âím dál víc, uÏ se tady zaãínám orientovat,
takÏe se cítím samostatná.
To znamená, Ïe uÏ ví‰ kudy ke kadefiníkovi,
na nehty a kde dûlají nejlep‰í káviãku...?
No jasnû, to je základ. Taky uÏ vím, kde
dobfie vafií a kde tû najdu, kdyÏ dlouho nejde‰.
No, to by mû zajímalo?
V klubu, v posilovnû nebo v hospodû. Nebo
bûhajícího po LuÏánkách.
No a je to tady, to jsem zrovna sly‰et nepotfieboval. Nabízí se otázka, jak˘ má‰ vztah
ke sportu?
Stra‰nû ráda se na nûj dívám. Myslím obecnû
dívám, ale pokud nûco zajímavého bûÏí v televizi, je to nejlep‰í, protoÏe si u toho mÛÏu
zdfiímnout. A taky se ráda dívám, kdyÏ s klukama hrajete fotbal a kdyÏ dá‰ gól, tak jsem
na tebe py‰ná.

A jsi taky tak py‰ná, kdyÏ potom pere‰ moje
kopaãky a ‰tulpny?
Já tvoje smrádky miluju, protoÏe jsou tvoje.
Je to jako kdyÏ si ‰nek naprdí do domeãku.
A kter˘ sport tû vlastnû baví nejvíc?
Vlastnû ten, pfii kterém si nic neudûlám.
Neví‰, jaká je to radost, kdyÏ z tenisového
kurtu odchází‰ stejnû hrdû jako na nûj vstupuje‰. Ale bez humoru, fotbal je asi nejvíc.
Aby to ale nevypadalo, Ïe jsi gauãov˘ povaleã, ty jsi pfiece závodnû lyÏovala?
To je pravda, skoro aÏ do maturity. Taky to je
jedin˘ sport, kter˘ mû dodnes baví dûlat aktivnû. JenomÏe postrádám jakoukoliv soutûÏivost, a proto pro mû ztrácelo v˘znam dfiít,
abych byla první. A o to asi v profi sportu jde,
ne? MÛj nejlep‰í v˘kon byl juniorské tfietí
místo na mistrovství âech. CoÏ je zázrak, protoÏe, jak jsem posléze zjistila, jsem na sporty
pûkná ne‰ika.
Mistrovství âech? To jste lyÏovaly na Petfiínû, ne?
Ne, na kartáãích v Praze Motole, kde kdyÏ
spadne‰, tak si sedfie‰ kombinézu aÏ na krev.
Radûji vyhrát tfietí místo neÏ se esteticky
znemoÏnit, no, taky je to cesta. A teì odji-

S Jaroslavem Matûjkou
v komedii
Jakub a jeho pán,
reÏie: Stanislav Mo‰a

15
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nud, má‰ po premiéfie hry Jakub a jeho pán.
Jak se ti zkou‰elo?
Já jsem poprvé zkou‰ela se Standou (Mo‰ou),
tak jsem byla zvûdavá a bylo to moc pfiíjemné. Jednak kvÛli lidem, ktefií se na inscenaci podílejí, a taky proto, Ïe jsem mûla pocit,
Ïe se Standou máme na tu postavu stejn˘
názor. KdyÏ mi zaãal nûco fiíkat, hned jsem
vûdûla, co po mnû chce.
To je ‰koda, Ïe to tak nefunguje u nás doma.
Ale funguje. Navíc, ty nic fiíkat nemusí‰,
u tebe staãí, kdyÏ pohne‰ oboãím. Hned vím,
Ïe má‰ hlad... a tak.
Tak ti dûkuju. Má‰ nûjaké pfiedstavení
v na‰em divadle, které tû chytilo za srdce?
Mû chytá v tomhle divadle za srdce muzikál,
protoÏe ho neumím. Baví mû âarodûjky, ale
s tebou...
Dobfie, rozmlouvat ti to nebudu a dál?
Bídníci a Tfii sestry. Jo a Tfii mu‰ket˘fii. A co
ty, co tebe baví nejvíc? Má‰ nûjak˘ hereck˘
sen?
S pfiib˘vajícími lety, které trávím v tomhle
divadle, zji‰Èuju, Ïe mû baví hlavnû ta parta,

S Viktorem Skálou
v komedii
Jakub a jeho pán,
reÏie:
Stanislav Mo‰a

se kterou se na urãitém pfiedstavení potkám.
A je jedno, jestli hrajeme fiachandu, muzikál
nebo psychodrama.
To zní jako stra‰né kli‰é... mÛÏe‰ to nûjak
konkretizovat?
To je fuk, jak to zní. Zeptej se chlapÛ ze stavební firmy, jaké staví radûji domy?
Zkrátka mám rád tu danou partu lidí, která
se na inscenaci podílí.
Já vím, Ïe má‰ v divadle své druhé „doma“.
Ale to je tûma lidma, které mám rád, se kter˘ma se mÛÏu i pohádat, se kter˘ma hraju
fotbal, tenis a se kter˘ma mû baví pracovat.
Teì mû napadá, má‰ pro mû uÏ dárek k VánocÛm?
Napsal sis uÏ JeÏí‰kovi? Mnû totiÏ dnes
Amálka v autû fiíkala, Ïe lidi jsou úplnû blbí,
protoÏe v rádiu fie‰í, co se kde dá levnû pod
stromeãek koupit, pfiitom staãí napsat JeÏí‰kovi a mají to zadarmo.
Nûkdy bych si pfiál, aby mi bylo osm let jako
Amálce.
16
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S Petrem ·tûpánem
a Hanou Holi‰ovou
v komedii
Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák
Ale tobû je, v‰ichni herci mají v sobû to malé
dítû, a proto tuhle práci mÛÏou dûlat, hrát si
aÏ do smrti jako malé dûti.
A tak ty mi nefiekne‰, jestli dostanu svetr,
nebo ne?
Pro mû jsou Vánoce hlavnû ta vánoãka, co
peãem spolu a Tfii ofií‰ky pro Popelku. Sil-

vestra mÛÏu trávit kdekoliv, ale o Vánocích
chci b˘t doma.
Já budu napfiíklad trávit Silvestra v divadle.
Já vím, budete tam trávit staré tety a já tam
budu otrávená na tebe ãekat, aÏ se tam
v‰ichni otrávíte.
Poãkej, teì tro‰ku prozrazuje‰ zápletku,
nech diváky, aÈ se mají na co
tû‰it.
To je mi líto, ale v‰em na‰im divákÛm pfieju do nového roku 2013
hodnû ‰tûstí a zdraví a aÈ se nenechají aspoÀ do léta niãím a nik˘m
otrávit.
A já bych v‰em lidem popfiál, aby
v tom roce 2013 pfiestali na chvilku mudrovat nad tím, Ïe soused
má víc neÏ já.
Tak ‰Èastn˘ a pfievesel˘!
Lucka Zedníãková
a Petr ·tûpán
Foto: jef Kratochvil
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Zdenek Merta
a Stanislav Mo‰a
Milan Nûmec,
Hana Holi‰ová,
Markéta Sedláãková,
Aneta Majerová

Aneta Majerová
a Hana Kratochvilová

Zkoušky

očistec
režie stanislav Moša

Foto: jef Kratochvil

velká Zkušebna

Jaroslav Zádûra,
Du‰an Vitázek

Zdenûk Junák

Dan Kalousek

18

Gabriela Karmazínová
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her objevují i pfieklady z lidov˘ch her polsk˘ch, vala‰sk˘
písÀov˘ folklor, 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,
Jakub Przebinda, Alan Novotn˘, Stano Slovák, Franti‰ek
Horáãek, Zdenûk Bure‰, Zdenûk Junák, Jana Musilová,
Jan âuma a dal‰í.

hrajeMe

c,
á,
á,
á

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

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

Georges Feydeau:
BROUK V HLAVù
V tomto povedeném kousku není o zábavu nouze: námûtem hry je vûc velice choulostivá – manÏelské selhání.
S ironií, vtipem a ‰armem je rozehrán jednoduch˘ pfiíbûh
o domnûlé nevûfie v hodinovém hot˘lku U galantní koãiãky, do kterého jsou postupnû zatahovány v‰echny postavy hry. Bláznivá komedie je plná zcela neuvûfiitelnû
vystavûn˘ch humorn˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimofiádnû temperamentní inscenace, která je u divákÛ natolik
populární, Ïe se na repertoáru MdB drÏí více neÏ patnáct
let, stojí na hereck˘ch schopnostech v‰ech úãinkujících.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Jifií Dvofiák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Jana
Musilová, Jaroslav Matûjka, Ladislav Koláfi, Zdena Herfortová, Zdenûk Junák a dal‰í.
Václav Cejpek, Zbynûk Srba, Jan ·otkovsk˘,
Dalibor ·trunc:
BETLÉM
Pastorála aneb Hry vánoãní
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 a dramaturg inscenace Jan ·otkovsk˘) se v‰ak rozhodl nesáhnout po existujících lidov˘ch hrách a montáÏích
z nich, ale vykroãil cestou nepomûrnû riskantnûj‰í. A sice
cestou koláÏe, kterou 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 novozákonních motivÛ a fragmentÛ z ãesk˘ch lidov˘ch

B. Kid, P. ·tûpán, J. ·otkovsk˘, S. Slovák:
MùSÍâNÍ KÁMEN
Spletit˘ pfiíbûh vypráví o drahokamu mimofiádné hodnoty,
kter˘ mÛÏe svému majiteli zaruãit nesmrtelnost a kter˘ je
ukraden mírumilovnému mni‰skému fiádu HubalÛ. Ti se
jej vydávají nalézt, ale zji‰Èují, Ïe stopy vedou do podivného, skrznaskrz hfií‰ného a zkaÏeného mexického mûsteãka Santa Mondega. A to je jen zaãátek parodické,
zábavné a nápadité divadelní podívané, která si pohrává
s prvky thrilleru, akãního filmu, upírského hororu ãi westernu a kde se stfietává asijské bojové umûní ‰aolinsk˘ch
mnichÛ s proklatû rychl˘mi pistolemi!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina, Jan Mazák, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Evelína Kachlífiová, Tomá‰ Sagher, Martin Havelka, Marta Prokopová,
Igor Ondfiíãek, Rastislav Gajdo‰ a dal‰í.
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ProGraM Prosinec
činoherní scéna

hudební scéna

2.12. ne 19.30 brouk v hlavě

3.12. po 19.30 kvítek z horrroru

3.12. po 19.30 brouk v hlavě

4.12. út 18.00 kvítek z horrroru

4.12. út 18.00 brouk v hlavě

6.12. čt 18.00 My Fair lady (ze Zelňáku)

zadáno

7.12. pá 19.30 Funny Girl

zadáno

5.12. st 19.30 Faidra

AB3

7.12. pá 19.30 Zkrocení zlé ženy

8.12. so 15.00 Funny Girl

8.12. so 19.30 dokonalá svatba
9.12. ne 19.30 jakub a jeho pán

8.12. so 19.30 Funny Girl
9.12. ne 18.00 advent a andělé 2012

D

14.12. pá 14.00 jezinky a bezinky

10.12. po 18.00 Funny Girl

14.12. pá 19.30 jezinky a bezinky

zadáno

14.12. pá 18.00 Mary Poppins

15.12. so 19.30 jezinky a bezinky

P

15.12. so 14.00 Mary Poppins

16.12. ne 18.00 křídla 2011/2012

15.12. so 18.00 Mary Poppins

17.12. po 19.30 jezinky a bezinky

A1

16.12. ne 14.00 Mary Poppins

19.12. st 19.30 jezinky a bezinky

A3

17.12. po 18.00 Mary Poppins

20.12. čt 18.00 betlém

18.12. út 19.30 Mary Poppins

A2012/M2012

21.12. pá 18.00 betlém

19.12. st 19.30 Mary Poppins

R2012/X2012

20.12. čt 19.30 Mary Poppins

Z2012/T2012

22.12. so 18.00 betlém
27.12. čt 19.30 jezinky a bezinky

A4

21.12. pá 18.00 Mary Poppins

28.12. pá 19.30 jezinky a bezinky

E5

22.12. so 15.00 hana a Petr ulrychovi & javory

29.12. so 19.30 jezinky a bezinky

A6

22.12. so 18.00 hana a Petr ulrychovi & javory

30.12. ne 18.00 jezinky a bezinky
31.12. po 18.00 jezinky a bezinky

23.12. ne 18.00 hana a Petr ulrychovi & javory
Silvestrovské
představení

26.12. st 18.00 Mary Poppins
27.12. čt 18.00 Mary Poppins
28.12. pá 18.00 Mary Poppins
29.12. so 14.00 Mary Poppins
29.12. so 18.00 Mary Poppins
30.12. ne 16.00 Mary Poppins
31.12. po 17.00 Mary Poppins

Betlém

20

Silvestrovské
představení

Dokoran_prosinec2012_Sestava 1 23.11.12 10:18 Stránka 21

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

hoSTování

DERniéRA

ProGraM leden
činoherní scéna

hudební scéna

2.1. st 19.30 škola základ života

6.1. ne 17.00 tříkrálový koncert

3.1. čt 18.00 škola základ života

13.1. ne 13.30 les Misérables (bídníci)

zadáno

4.1. pá 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

13.1. ne 19.00 les Misérables (bídníci)

zadáno

5.1. so 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

18.1. pá 14.00 očistec

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

18.1. pá 19.30 očistec

zadáno

7.1. po 19.30 jezinky a bezinky

AB1

19.1. so 19.30 očistec

P

8.1. út 19.30 jezinky a bezinky

A2

20.1. ne 19.30 očistec

D/E7

9.1. st 19.30 jezinky a bezinky

AB3

21.1. po 19.30 očistec

A1/AB1

10.1. čt 19.30 jakub a jeho pán

AB4

22.1. út 19.30 očistec

A2/AB2

11.1. pá 19.30 jakub a jeho pán

AB5

23.1. st 19.30 očistec

A3/AB3

12.1. so 19.30 Zkrocení zlé ženy

zadáno

25.1. pá 19.30 čarodějky z eastwicku

13.1. ne 18.00 Zkrocení zlé ženy

26.1. so 19.30 čarodějky z eastwicku

14.1. po 19.30 dokonalá svatba

27.1. ne 18.00 čarodějky z eastwicku

15.1. út 19.30 jezinky a bezinky

C2

16.1. st 18.00 jezinky a bezinky
17.1. čt 19.30 jezinky a bezinky

C4

18.1. pá 19.30 jezinky a bezinky

A5

29.1. út 18.00 chicago

PP1

30.1. st 19.30 chicago

zadáno

31.1. čt 18.00 chicago

PPP/P18

21.1. po 19.30 dokonalá svatba
22.1. út 19.30 jezinky a bezinky

E2

23.1. st 19.30 sluha dvou pánů
24.1. čt 18.00 sluha dvou pánů
25.1. pá 19.30 jakub a jeho pán

E5

26.1. so 19.30 jakub a jeho pán

AB6

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

Chicago
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nální úspûch a hrál se více neÏ tfiináctsetkrát. Od té doby
pfiíbûh vaudevillové umûlkynû Fanny Briceové uchvacuje
diváky po celém svûtû. Jeho oblíbenost zpÛsobil i stejnojmenn˘ film z roku 1968 s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem v hlavních rolích, za kter˘ svûtoznámá
hereãka získala Oscara, a nutno dodat, Ïe tuto roli hrála
také v divadelní premiéfie. Strhující vyprávûní o Ïivotû
a velké lásce umûlkynû a jejího manÏela, hazardního hráãe,
je plné nezapomenuteln˘ch taneãních ãísel a jiÏ zlidovûl˘ch melodií. Navíc je inspirováno skuteãn˘m pfiíbûhem
hereãky, taneãnice a zpûvaãky, která se díky svému fenomenálnímu talentu a smyslu pro humor dokázala i pfies poãáteãní nepfiízeÀ osudu doslova promûnit z o‰klivého
káãátka v záfiící a oblíbenou hvûzdu divadelních produkcí.
Muzikál byl ocenûn hned nûkolika slavn˘mi cenami Tony.
ReÏie: Pavel Fieber
Hrají: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Luká‰
Vlãek nebo Ale‰ Slanina, Igor Ondfiíãek nebo Denny Ratajsk˘, Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Hana Horká
nebo Zdena Herfortová, Jana Musilová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

K¤ÍDLA 2011/2012
slavnostní vyhlá‰ení divácké ankety
Po celou divadelní sezónu 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, které 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

P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman,
Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
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 divadelnímu 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 na jeho základû
mimofiádnû v˘pravnou podívanou, která sklízí úspûchy
v Lond˘nû i na Broadwayi.
Mûstské divadlo Brno se díky svému svûtovému renomé
stalo teprve ‰est˘m. 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 nebo Milan Nûmec, Jana Musilová nebo Markéta
Sedláãková, Zdena Herfortová nebo Monika Svûtnicová,
Tomá‰ Sagher nebo Luká‰ Vlãek, Ladislav Koláfi nebo
Karel Mi‰urec a dal‰í.

Howard Ashman, Alan Menken:
KVÍTEK Z HORRRORU
Kvûtináfiství pana Mushnika je zapadl˘ krámek, kam málokdy zavítá zákazník. I proto je jeho majitel nevrl˘ a málokdy se usmûje na své dva pomocníky – zbrklého naivu
Seymoura a sladkou, Ïivotem pronásledovanou Audrey.
V‰e se v‰ak zmûní, kdyÏ Seymour jednoho dne, právû
bûhem zatmûní slunce, koupí v jednom exotickém obchodû zvlá‰tní rostlinu. Rostlinu, kterou je‰tû nikdy nevidûl, jejíÏ jméno nenalezl v Ïádn˘ch moudr˘ch knihách,
rostlinu, jeÏ zaviní zmûnu v Ïivotech v‰ech pfiítomn˘ch.
Seymour ji pojmenuje Audrey 2, na poãest dívky, s níÏ se
dennû potkává a kterou platonicky miluje, která v‰ak
chodí se sadistick˘m stomatologem Orinem. Staãí malá
chvilka, kdy se ve v˘loze kvûtináfiství tato zvlá‰tní rostlina
objeví a rázem se dvefie obchodu netrhnou. Pokladna se
zaãíná plnit, ale Audrey 2 zaãíná vadnout, dokud Seymour
náhodou nepfiijde na to, po jaké vláze jeho kytiãka touÏí.
Lidská krev! Seymour pro ni zaãne shánût potravu, kvûtina roste, cel˘ svût se o zvlá‰tní rostlinu zajímá, její majitel
se stává slavnou osobností a snaÏí se tajit, jakou pfií‰eru
vlastnû vypûstoval.
Muzikálovou ãernou komedii vytvofiili Howard Ashman
(libreto) a Alan Menken (hudba) podle nízkorozpoãtového amerického filmu z roku 1960. Autofii pfiíbûh upravili, pfiipsali rock’n’rollovou hudbu ve stylu 60. let a uvedli
v roce 1982 na off-Broadwayi. Od té doby se muzikál proslavil po celém svûtû a v roce 1986 se doãkal i své slavné,
filmové verze v reÏii Franka Oze.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Markéta Sedláãková, Luká‰
Janota nebo Jakub Uliãník, Tereza Martinková nebo Svetlana Janotová, Hana Holi‰ová nebo Ivana Odehnalová,
Zdenûk Bure‰ nebo Miloslav âíÏek, Martin Havelka nebo
Igor Ondfiíãek, Du‰an Vitázek, Marta Prokopová nebo
Michaela Horká a dal‰í.
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová:
FUNNY GIRL
Tento slavn˘ americk˘ muzikálov˘ titul mûl premiéru na
Broadwayi jiÏ v roce 1964, kde ihned zaznamenal fenome-
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na skleničce

se Zdenou herFortovou
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Je pravda, Ïe mám teì na divadle takové
„tetkovské“ období. V Divadle Metro
v Praze na Národní tfiídû hraji v komedii
Drahé tety a já také sleãnu tetu. Partnefiím
tam s Jarkou Obermaierovou a obû se vÏdy
na pfiedstavení, na sebe a na na‰e kolegy, se
kter˘mi hrajeme, moc tû‰íme. Ale tak to prostû v hereckém Ïivotû chodí: jednou dáma,
podruhé jinak. BohuÏel taky pro moji vûkovou kategorii uÏ není tolik rolí napsan˘ch, ale
tyhle tety jsou vdûãná herecká poloha. Navíc
se v‰ichni u tûchto komedií mÛÏeme kvalitnû
bavit.
Máte ráda detektivky?
Mám ráda detektivní komedie. Detektivky uÏ
nemám ãas ãíst, ani se na nû dívat.
A co ãern˘ humor, je vám blízk˘?
Humor mám samozfiejmû ráda skoro v kaÏdé
podobû. Jen nesmí b˘t uráÏliv˘ nebo nucen˘
za kaÏdou cenu. Nerada fiíkám rádoby
moudra. Názor na humor vÛbec
se mi samozfiejmû léty vyvíjel.
KdyÏ jsem byla mladá, ráda jsem
fie‰ila hluboké intelektuální otázky, nekoneãnost vesmíru, lásku,
smrt, a tak do nekoneãna… V‰e
jsem brala spí‰e váÏnû, aÏ tragicky.
Humor jako kofiení Ïivota jsem
jako recept nechápala. KdeÏto jak
uÏ má ãlovûk nûco odÏito, pfiirozenû se to promûní. Zjistí, Ïe se
urãité vûci dají brát s nadhledem,
nefie‰it je hned, ãekat, Ïít a snad je
pochopit i humornû z mnoha
stran, které mu kdysi zÛstaly utajeny.

JEDNOU DÁMA, JEDNOU TETKA
Se Zdenou Herfortovou jsme se se‰ly v divadelním klubu po jedné z prvních zkou‰ek hry
Jezinky a bezinky. Ve slavné detektivní komedii, objevené pro ãeské publikum Janem
Werichem, „fiádí“ v roli roztomile bláznivé
postar‰í dámy se stejnou noblesou jako kdysi
v charakterních postavách her ãeské i svûtové
klasiky.
Znala jste komedii Jezinky a bezinky pfiedtím? Vidûla jste film nebo nûjaké divadelní
zpracování?
Kdysi jsem tohle pfiedstavení vidûla v Praze,
ale to uÏ je dávno. Je to skvûle napsaná konverzaãní komedie s anglick˘m humorem.
Pfiíbûh vypráví o dvou star‰ích sestrách-sleãnách, jejich synovcích a domû, ve kterém se
dûjí zvlá‰tní vûci. Tû‰íte se, Ïe se na jevi‰ti
vyfiádíte v takové herecké poloze?
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TakÏe i na divadle jsou vám bliÏ‰í komedie?
Miluji komedie. Není pro herce hezãí pocit,
neÏ kdyÏ vidí v hledi‰ti rozesmáté obliãeje.
Smích je blahodárná Ïíla a je nádhernû osvobozující. Myslím, Ïe lidé chodili vÏdycky do
divadla nejrad‰i právû na komedie. Já jsem
je‰tû vyrostla na rusk˘ch klasicích, tehdy jsme
se s tím v divadle nûco natrápili. Ale trápili
jsme se rádi! JenÏe dnes se zmûnilo spoleãenské klima a pokud nepodáte klasiku zábavnû,
lidé to obtíÏnû pfiijímají. Ale není se jim co
divit. Je toho na nû moc v bûÏném Ïivotû, tak
si v divadle touÏí hlavou i srdcem odpoãinout.
Vás tohle ale tolik mrzet nemusí, protoÏe jste
si za svÛj hereck˘ Ïivot zahrála desítky rolí
klasického repertoáru, nejvíce pfii angaÏmá
ve Státním divadle v Brnû. K ojedinûl˘m patfiila v tomto smûru hlavnû va‰e herecká partnerství s Ladislavem Lakom˘m a Jaroslavem
Dufkem. Jak na nû vzpomínáte?
Nevzpomínám, protoÏe to by znamenalo, Ïe
uÏ je to nûco koneãného. Ale oni ve mne
pofiád nûkde jsou… Uvûdomuji si, Ïe to bylo
nûco velmi vzácného. Je‰tû nedokáÏu pfiesnû
dost dobfie definovat, v ãem to bylo, ale jen
vím, Ïe bylo obrovské ‰tûstí, Ïe mû nûco takového vÛbec potkalo. Nebyli jsme jen parta
hrav˘ch hercÛ, ale koncepãních umûlcÛ. A lidé nám z hledi‰tû dávali najevo, Ïe to na‰e
poãínání jde správn˘m smûrem. Pro mne byli
Jarou‰ek i Laìa velmi zásadní lidé, a to
v práci i v Ïivotû. Byli to kamarádi, navíc
vzdûlaní a fajn chlapi.
MoÏná to v˘jimeãné souznûní podporovala
i tehdej‰í spoleãenská atmosféra, kdy se
i v divadlech fungovalo daleko více pospolu.
Je to tak?
Je pravda, Ïe tehdy pro nás bylo divadlo v‰ím.
Já jsem jím byla naprosto posedlá a mûla
motor pofiád nastartovan˘ na dvû stû procent.
B˘vala jsem ten typ ãlovûka, kter˘ nevidûl
sluníãko, nevidûl kvetoucí stromy, ale znal
jenom prkna a jevi‰tû. Jako kÛÀ s klapkami
na oãích, kter˘ letûl z divadla do ‰koly uãit,
odtud do televize, potom do dabingu... Divadlo je zkrátka druh velmi vzácné drogy,
která, doufám, bude fungovat v mém popelu
i po smrti. Amen.
Vnímáte to tak pofiád?
No, teì uÏ jsem trochu dál. V Ïivotû je je‰tû

tolik nádhern˘ch vûcí, co bych chtûla poznat
nebo bych na nû ráda mûla víc ãasu. Napfiíklad celá moje rodina, vnouãata, která rostou
jako z vody... Zdá se to banální, ale tfieba
bych ráda je‰tû víc cestovala. Nebo bych ráda
mûla nûkdy pejska nebo psí sleãnu, coÏ pfii
mém souãasném tempu zatím pofiád nejde,
protoÏe by byl chudák a já taky. Ke v‰emu
jsem neskuteãnû vá‰niv˘ a závistiv˘ houbafi.
Závidím kaÏdému, kdo najde víc hub neÏ já.
Také jezdím na kole, plavu... Dal‰í mojí posedlostí je internet, na tom jsem naprosto závislá. Musím se dennû podívat, jaké bude
poãasí, pfieãíst si zprávy, vyfiídit emaily, pfieãíst
nejnovûj‰í drby atd... Miluji knihy. Kdybych
mohla, tak bych mûla obrovskou knihovnu...
No jo, tak si fiíkám, Ïe skromnost mi nechybí.
Jak vás tak poslouchám, na odpoãinek se
je‰tû rozhodnû nechystáte…
Odpoãinek? DÛchodcovské baãkory u mû
snad zatím nehrozí. A tepláky oblékám zatím
jen kdyÏ jdu do lesa na houby.
Lenka Suchá
foto: jef Kratochvil, kresba: Petr Hlou‰ek
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vánoce v Mdb 2012
Letošní rok vám přinášíme
mimořádný dárek ve formě

Vánočního dárkového poukazu,
jehož hodnota je 580,- kč,
prodejní cena je ovšem jen 500,- kč.
Další výhodou je prodloužená
doba platnosti, která trvá
až do konce divadelní sezóny!
Obdarujte své blízké zážitkem,
který si mohou sami naplánovat.
Poukazy jsou k dostání
ve všech našich pokladnách,
jejich počet je však omezen!
www.mdb.cz

hudební scéna
14. - 21. a 26. - 31. Prosince 2012

Mary PoPPins
režie Petr GaZdík
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činoherní scéna
20. - 22. Prosince 2012
v 18.00 hod.

betléM
režie Zbyněk srba

Foto|: jef Kratochvil

živý betléM
divadelní dvorana
20. - 22. Prosince 2012
v 17.30 hod.
27
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K pfiesn˘m charakteristikám ústfiední dvojice
Mazák – Skála patfií na stranû vládcÛ potmû‰il˘ a podl˘ Rytífi Saint-Ouen Martina Havelky a na vlastní nadutost doplácející
Mark˘z Jaroslava Matûjky ve vypravování plnokrevné filozofky Hostinské Lucie Zedníãkové, zastupující klopotnou cestu ke spravedlnosti. Figurami k doloÏení relativnosti
odvûk˘ch pravd jsou Ïivé ilustrace historek:
Agáta a její matka (Andrea Bfiezinová, Jana
Musilová), mlad˘ a star˘ Otrapa (Jakub Zedníãek, Patrik Bofieck˘)…
Cesta vede aÏ k závûreãnému poslání vydat
se na cestu VP¤ED. Nevíme, jak ve Francii,
v âechách to ale odjakÏiva znamená KAMKOLI.
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 30. 10. 2012

naPsali o nás
ODVùK¯ TRIK LIDSTVA:
VP¤ED – TO JE KAMKOLI
S velk˘m oãekáváním uvedli v Mûstském divadle Brno jako poctu Milanu Kunderovi
v jeho rodném mûstû jeho nejhranûj‰í drama
– Jakuba a jeho pána.
ReÏie znamenitého autorova textu se chopil
Stanislav Mo‰a, kter˘ titulní role svûfiil Janu
Mazákovi a Viktoru Skálovi. Po premiérách
27. a 28. fiíjna se dá tvrdit, Ïe Mo‰ova inscenace patfií k tûm nejlep‰ím.
Stanislav Mo‰a pojal Jakuba a jeho pána
jako velkou poctu brnûnskému rodákovi
Více neÏ stoliãní kritici sjely se do Brna spisovatelské celebrity. Od ¤íma – Sylvie Richterová po Brno – Milan Uhde… V‰ichni se
stali svûdky plnokrevného nastudování hry
konfrontující vÏdy ponûkud skeptickou osudovou pfiedurãenost s vûãn˘m a nezdoln˘m
hledáním svobody na pouti Ïivotem, na cestû,
na které je ãlovûk napraviteln˘ jen nikdy nekonãícím chybováním.
Kupodivu vûãn˘m snílkem o dobru a nezkaÏenosti ãlovûka je spí‰e Pán. Jeho sluhu Jakuba vybavila zku‰enost plebejskou moudrostí, Ïivenou ov‰em nov˘mi karamboly dan˘mi shÛry, jak to autor – a tedy jiÏ Diderot
urãil. KunderÛv vklad je zásadní a spoãívá
v optimistické skepsi pfii nov˘ch vykroãeních.

FUNNY GIRL JE V¯BORNÉ
KOMEDIÁLNÍ DIVADLO
Hudební scéna Mûstského divadla v Brnû
uvedla jako první premiéru sezóny muzikál
Funny Girl. Titul, kter˘ nenechá chladn˘m
muzikálového diváka a pfiiláká jistû i diváka
filmového. Film s Barbrou Streisandovou
a Omarem Sharifem mûl obrovsk˘ úspûch
i u ãeského publika. Pfiíbûh, kter˘ napsala
Isobel Lennartová podle skuteãné broadwayské hvûzdy Fanny Briceové, je fascinující
svou lidskou pravdivostí, pfiestoÏe je to v podstatû pohádka o chudé dívce, která ke ‰tûstí
a penûzÛm pfii‰la. JenÏe svou cílevûdomou
tvrdou prací a jedineãn˘m nadáním a princ jí
bohatství nepfiinesl, spí‰ naopak. O to je pfiíbûh Ïivotnûj‰í.
Divadelní zpracování má ov‰em jiné moÏnosti v˘povûdi neÏ filmové. Na Broadwayi se
dílo objevilo v roce 1964 a o ãtyfii roky pozdûji byl natoãen film. Uvedení na Hudební
scénû Mûstského divadla v Brnû bylo 22. záfií
a protagonisté to vÛbec nemají ve srovnání
s filmov˘m hvûzdn˘m obsazením lehké. Ale
plní své role na v˘bornou.
Brnûnskou premiéru pfiipravil nûmeck˘ reÏisér Pavel Fieber, kter˘ se uÏ v Mûstském divadle pfiedstavil nûkolika vynikajícími inscenacemi (napfiíklad Kabaret, Evita….). Na této
hfie, která je v podstatû komorní záleÏitost,
ukázal svoji schopnost pracovat s intimním
svûtem herce, stejnû jako vytvofiit s mal˘mi
28
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prostfiedky kvalitní show. Vytvofiil divadlo nabité ãlovûãinou a neutuchající energií. Nositelem energie je v‰ak pfiedev‰ím hudba Jula
Styneho. Za dirigentsk˘m pultem ji pfietváfií
do reality Caspar Richter, kter˘ opustil svût
opery, aby se vrátil na cestu muzikálu, která je
jeho Ïivotem a prav˘m posláním. Pod jeho
taktovkou pulsují svûÏí a energická tempa jistû
a pevnû, aniÏ by zvukovû ohrozil zpûváky a pfii
tom rozehrál a vyváÏil pfii tom v‰echny barvy
partitury. Vyrovnává se s nadhledem a elegancí i s hudbou âajkovského. Se‰el se tu zku‰en˘ a invenãní inscenaãní t˘m, kter˘ se skvûle
doplÀuje.
Premiérovou Fanny byla Radka Coufalová.
Drobná a kfiehká, v citov˘ch a introvertních
scénách dojímá svou zranitelností a pravdivostí, aby obratem pfie‰la do jiskfiivé ãi pokfiivené komiky, nebo si jen tak uÏívala jako
prostofiek˘ fracek. Její schopnosti imitaãní
a pohybové jsou obdivuhodné, koleãkové
brusle ãi LabuÈ s ploutvemi tfiesou bránicemi
divákÛ a práce s partnerem je plná napûtí,
aby obratem pfie‰la v komiku ãi krutou realitu. Pûvecky prokázala vyzrálost hlasu
a pln˘, barevn˘ témbr. Partnerem jí byl Ale‰
Slanina, kter˘ sice nemá pro své mládí a ponûkud mile neohraban˘ projev pfiesvûdãivost
protfielého fale‰ného hráãe, zato mu divák víc
vûfií, Ïe se chce za kaÏdou cenu vyrovnat své
úspû‰né Ïenû. Dal‰í úãinkující jsou této
ústfiední dvojici rovnocenn˘mi partnery,
vÏdyÈ jde o zku‰ené a vynikající herce – Igor
Ondfiíãek, Zdenûk Junák, Jan Mazák, Zdena
Herfortová, Lenka Bartol‰icová, Jana Musilová, Kvûtoslava Ondráková – tohle „obstaroÏní“ dámské kvarteto si s plnou parádou
uÏívá zpûv, tanec i komiku a jsou neodolatelné. Funny Girl je inscenace, která se na
Hudební scénû Mûstského divadla v Brnû
skuteãnû povedla!
Karla Hofmannová,
Kam v Brnû, listopad 2012

Jako jiÏ tradiãnû první premiéru sezóny
v Mûstském divadle pfiipravila Hana Bure‰ová j.h. (v minulosti napfi. MojÏí‰, ·kola základ Ïivota, Znamení kfiíÏe a dal‰í). Tentokrát
si z Prahy kromû svého inscenaãního t˘mu
pfiivezla i kompletní scénu a dokonce i hereãku v hlavní roli. Do Brna se v roli Faidry
vrací Helena Dvofiáková, za stejnou roli jiÏ
ocenûná cenou Alfréda Radoka. Kromû
Dvofiákové se v titulní roli pfiedstaví také
Luká‰ Janota jako její nevlastní syn Hippolytus, Viktor Skála ztvárÀuje roli jejího manÏela Thesea a Irena Konvalinová její chÛvu.
Chór pfiedstavují Hana Kováfiíková, Eva
Ventrubová a Eva Jedliãková. Role vedoucího chóru a posla ‰patn˘ch zpráv se ujal Igor
Ondfiíãek.
Drama pojednává o ne‰Èastné lásce Faidry
a Hippolyta, kter˘ odmítá jak Ïeny, tak i jejich spoleãnost a radûji se oddává pfiírodû
a lovu. Ve‰kerá jeho du‰evní rovnováha je
v‰ak zniãena Faidrou, jeÏ se pfiizná ke své
lásce. Cel˘ pfiíbûh vrcholí návratem jejího
manÏela Thesea z míst, ze kter˘ch se nikdy
nikdo nevrátil – ze samotného podsvûtí.

BÁSNICKÁ TRAGÉDIE FAIDRA
UHRANULA BRNO
Tragédie o nenaplnûné lásce Faidry k nevlastnímu synovi Hippolytovi se pfiedstavila Brnu.
Jaká hra byla? Strhující, dojemná a dokonce
do‰lo i na krev.
29
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činoherní scéna

jakub a jeho pán
moudrá komedie

10., 11., 25. a 26. ledna 2013

čarodějky
z eastwicku
muzikálová komedie

hudební scéna

25. – 27. ledna 2013

Měsíční
kámen
upírsko-gangsterská
komedie

činoherní scéna

29. a 30. ledna 2013
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bolicky i emocionálnû pÛsobícími barvami
(rudá, bílá, ‰edá, zlatá). Urãující je zde sytost
a koncentrovanost barev, pfiesn˘ch gest tvarujících tûla jako dokonalé sochy, emocí. DÛleÏitá je dávka majestátnosti v herectví,
hudbû, kost˘mech i pÛsobivé minimalistické
scénografii (témûfi prázdné jevi‰tû dotváfiené
svûtlem). PouÏité prostfiedky jsou úãinné,
a navíc reÏisérka rozbíjí statiãnost textu, rytmizuje jej pomocí chóru. Faidra Hany Bure‰ové je estetizovan˘ tvar mimofiádné
úãinnosti.
V brnûnské inscenaci je nejÏivotnûj‰í postava
Faidry. Helena Dvofiáková se snaÏí skloubit
stylizovan˘ gestick˘ projev i pfiednes ver‰e
s uvûfiiteln˘m, emocionálnû vypjat˘m obrazem Ïeny zniãené city. Ne vÏdy se jí to dafií
dokonale, kromû jin˘ch jsou zde ale dvû mimofiádnû silné scény: Faidra svádí panice
a mizogyna Hippolyta a balancuje pfii tom na
‰ikmém sklenûném hranolu v popfiedí jevi‰tû.
Pokou‰í se tak vyslovit city, za které se stydí.

Brilantní herecké v˘kony vás ohromí
Helena Dvofiáková jako Faidra ukazuje svoji
vrcholnou formu a její v˘raz nepostrádá Ïal,
bol ani upfiímnou lásku k Hippolytovi. Na jevi‰ti odvádí naprosto ‰piãkov˘ v˘kon a dokazuje, Ïe Cenu Alfréda Radoka dostala zcela
zaslouÏenû. Faidru hraje jako Ïenu polo‰ílenou, která se nebojí odhalit ani du‰i, ani tûlo.
Hippolytos Luká‰e Janoty se projevuje zprvu
jako rozjíven˘ chlapec, kter˘ si bezstarostnû
pluje sv˘m Ïivotem královského dûdice. Po
vyznání Faidry v‰ak neváhá sáhnout po meãi
a ukázat svou temnou a bezcitnou stránku.
Viktor Skála v roli Thesea pfiedstavuje muÏe
zestárlého, kter˘ se vrací z podsvûtí a doufá,
Ïe zbytek Ïivota doÏije po boku milované
Ïeny a syna. Irena Konvalinová zdatnû sekunduje Helenû Dvofiákové a chÛvu stylizuje
nejprve do role pfiísné vychovatelky, která
v‰ak nakonec podlehne prosbám své „svûfienkynû“ a pomáhá jí získat srdce Hippolytovo.
V jednoduchosti je krása
Celé drama se odehrává na pomûrnû jednoduché ãerné scénû, jeÏ je v popfiedí doplnûna
o nûkolik prÛhledn˘ch plastov˘ch „boxÛ”,
které nahrazují loÏe ãi pafiezy. Zadní ãást
scény je efektnû nasvícená dle aktuální nálady. Faidra v Brnû nabídne nároãnému divákovi kvalitní divadelní krmi, brilantní
herecké obsazení v ãele se skvûlou Helenou
Dvofiákovou. PfiíleÏitost vidût jednu z nejvût‰ích hvûzd souãasné ãinoherní scény v republice by vám rozhodnû nemûla uniknout. Proto
neváhejte a vyrazte do Mûstského divadla
Brno.
Michal Prax,
www.studentpoint.cz, 10. 10. 2012
DVO¤ÁKOVÉ FAIDRA ZÁ¤Í I V BRNù
Senekova tragédie Faidra se u nás poprvé
hrála v Divadle v Dlouhé pfied pûti lety. ReÏírovala ji Hana Bure‰ová a do hlavní role
obsadila Helenu Dvofiákovou (za roli získala
Cenu Alfréda Radoka), kterou pfiivedla
z Mûstského divadla Brno. Inscenace mûla
v Praze derniéru letos na jafie a nyní byla
„pfiesunuta“ (a pfieobsazena ve vedlej‰ích rolích) do Brna.
Hana Bure‰ová zvolila pro text vysoce stylizovanou formu. Dominuje mu práce se sym-

Bohatost v˘razu Dvofiákové pfiechází od
dívãí nesmûlosti k razantnosti a zoufalství
a je zavr‰ena ãist˘m obrazem jejího nahého
tûla odhozeného na sklenûném „obûti‰ti“.
Druhou je promûna Faidry navedené chÛvou
ke lÏi a svalení viny na Hippolyta. Po návratu
manÏela Thesea se pÛvodnû do zlata odûná,
v lese s Hippolytem do bílé svleãená Faidra
objeví v ‰edé, tváfi posypanou popelem. Barevná symbolika zavádí ke kajícnosti, ale Faidra se nekaje. LÏe a zabíjí tím milovaného
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muÏe i sebe. UÏ zde je prázdná a neÏivá a Helena Dvofiáková nachází úãinné prostfiedky,
aby tuto první z jejích smrtí pfiesvûdãivû rozkryla.
Ostatní postavy se drÏí více vnûj‰kové stylizace, Theseus (Viktor Skála) je zdeptan˘,
zestárl˘ hrdina. Hippolytos Luká‰e Janoty
zÛstává také více u vnûj‰ího projevu opfieného o stylizované gesto, promûnlivá a tvárná
je postava ChÛvy (Irena Konvalinová). Do
rudé barvy obleãen˘ Chór (Eva Jedliãková,
Hana Kováfiíková a Eva Ventrubová) funguje
bezvadnû. Igor Ondfiíãek jako Posel a vedoucí chóru provází se stfiízlivou dÛstojností
hru.
Katefiina Slámová-Barto‰ová,
MF Dnes, 9. 10. 2012

patfií k nejoblíbenûj‰ím. A naprosto právem.
Zhlédl jsem po del‰ím odstupu jednu z repríz
(obnovená premiéra se konala 25. 3. tohoto
roku), a stejnû jako pfied lety pfiedstavení sklidilo boufiliv˘ standing ovation. Kromû v‰ech
úãinkujících si jej zaslouÏila i perfektnû ‰lapající osmiãlenná kapela, kterou od kláves dirigoval Karel Cón.
Jak jiÏ bylo naznaãeno, zejména díky „nové”
titulní pfiedstavitelce Radce Coufalové pfiedstavení jede v neskuteãnû strhujícím a zábavném tempu. Její Líza nejenÏe prochází
tradiãní promûnou z u‰mudlaného káãátka
po sebevûdomou a krásnou dámu, ale dává
postavû je‰tû mnohem víc – úÏasnou energii,
dívãí pÛvab, temperament, ani bûhem nároãn˘ch taneãních ãísel se nezad˘chává. Je roztomilá i v okamÏicích, kdy by jí profesor
Hradsk˘ (Petr ·tûpán), neb˘t proslul˘ klidem
Angliãana a zvlá‰tní arogancí, snad nejradûji
nafackoval. Samozfiejmû nemohu opomenout
vynikající pûveck˘ v˘kon Coufalové v notoricky znám˘ch ‰lágrech Jen se tû‰, profesore!,
Chtûla bych tanãit jen nebo UkaÏ!. Skvûlí jsou
ale i pfiedstavitelé dal‰ích rolí. Zejména
oceÀuji do v‰ech detailÛ dotaÏenou figuru popeláfie Alfréda ëulínka Ladislavem Koláfiem, kter˘ aã konstituãnû není typick˘m
Doolittlem, vtiskl své postavû vedle obvyklého bodrého buranství i jistou noblesu a
eleganci. Obrovsk˘m drivem opatfiil obdivovatele Lízy Bedfiicha ·kodu Jifií Mach, kter˘
i bûhem nároãn˘ch písní budil dojem, Ïe se
na koleãkov˘ch bruslích (v˘born˘ nápad choreografa Vladimíra Kloubka) pohybuje od
narození. V úlohách pánÛ ze staré ‰koly, profesora Hradského a jeho pfiítele plukovníka
·piãky, excelují Petr ·tûpán a Zdenûk Bure‰.

MY FAIR LADY V BRNù A RADKA
COUFALOVÁ JAKO BETÁLNÉ ·NICL
Mám kolegyni, která umí tak dokonale imitovat cikánskou mluvu, Ïe v telefonu nepoznáte, Ïe s vámi nemluví rodilá Romka. To
chce cit pro jazyk, fonetiku i rytmus fieãi.
A v‰echny tyto atributy nechybí Radce Coufalové, která v Mûstském divadle v Brnû novû
ztvárÀuje Lízu Doolitlovou (resp. ëulínkovou) v pfieslavném muzikálu My Fair Lady,
kter˘ ov‰em, jak známo, Stanislav Mo‰a
znaãnû upravil a pfiepsal do brnûnského hantecu (za odborné spolupráce prof. Marie
Krãmové). Svoji kolegyni zmiÀuji zámûrnû,
neb Radka Coufalová, aã mûla na nazkou‰ení
nové role opravdu minimum ãasu a pÛvodem
je Ostravaãka, zvládla v‰echny záludnosti
role i typické brnûnské mluvy s naprosto odzbrojující dokonalostí.
Ov‰em zaãnûme popofiádku. Muzikál My
Fair Lady mûl v Brnû premiéru v roce 1999.
Tedy v dobû, kdy je‰tû nestála Hudební scéna
a kdy se soubor MdB v˘slovnû na muzikál
nespecializoval. Ano, mûl jiÏ za sebou
úspû‰né inscenace SnÛ svatojánsk˘ch nocí ãi
West Side Story, ale strhující a mnohdy trnitá
cesta k prestiÏnímu ãeskému muzikálovému
domu teprve zaãínala, slovy fiidiãe tak na patnáctém kilometru D1. Ostatnû, i pohled do
programu na fotografie hlavních protagonistÛ dává tu‰it, Ïe nûjaká ta doba opravdu
utekla. Pfiesto právû tato inscenace dodnes
33
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Foto: Tino Kratochvil

hc koMeta brno –
hc enerGie karlovy vary
4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Mdb na koMetě

12. listoPadu 2012
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A tak bych mohl ve v˘ãtu mimofiádn˘ch hereck˘ch v˘konÛ pokraãovat aÏ po Jana Apolenáfie v epizodní úloze bláznivého Maìara
Karpathyho.
Pro reÏiséra Mo‰u snad mÛÏe b˘t nejvût‰í
pochvalou, Ïe jeho inscenace (a geniální úprava) ani po tfiinácti letech vÛbec nezestárla.
Kdykoli jsem totiÏ My Fair Lady na ãeské
scénû vidûl, vÏdy jsem si kladl otázku, jak
vlastnû nespisovnou angliãtinu správnû pfietransponovat do na‰ich krajÛ, kde, na rozdíl
od britsk˘ch ostrovÛ, fieã a v˘slovnost nekastuje jednoznaãnû spoleãenské postavení obyvatel. AÏ brnûnská inscenace na‰la správnou
cestu, která odkr˘vá v My Fair Lady na‰im divákÛm dosud skryt˘ rozmûr. A navíc je neuvûfiitelnû vtipná – mám-li b˘t upfiímn˘, uÏ
dlouho jsem se v divadle takhle nepobavil!
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 23. 10. 2012

vystfiídaly hned tfii pozdûj‰í drÏitelky Ceny
Thálie (Alena Antalová, Petra Jungmanová,
Markéta Sedláãková), které doplnila je‰tû
Jitka âvanãarová. Od leto‰ního bfiezna uvádí
divadlo muzikál po obnovené premiéfie, v níÏ
nejzásadnûj‰í je nové obsazení vût‰iny rolí.
Radka Coufalová se u v‰ech promûn Lízy dostateãnû vyfiádila a navíc si coby rodilá Ostravaãka bez problémÛ poradila i se záludnostmi
hantecu. Jejímu naturelu je v‰ak o nûco bliÏ‰í
poloha u‰mudlané kvûtináfiky neÏ vzne‰ené
sebevûdomé dámy po promûnû. V postavû je‰itného staromládeneckého profesora Hradského exceluje novû Petr ·tûpán, kter˘
v mnoha ohledech dokonce pfiedãí svého uÏ
tak dokonalého pfiedchÛdce Martina Havelku. Je zvlá‰tní, Ïe tvÛrci ponechali v nezmûnûném obsazení jednu ze stûÏejních rolí
– plukovníka ·piãku. MoÏná k tomu ale ani
nebyl dÛvod, protoÏe Zdenûk Bure‰ jej zosobÀuje stále s takovou noblesou, jakoby se
u nûj ãas zastavil. V textu do‰lo jen k nûkolika
drobn˘m inovacím, kter˘ch si v‰ak v‰imnou
spí‰ jen fajn‰mekfii (namísto kazety z videa
„odkráglovali“ starou tetu novû kvÛli dívídíãku, v songu Bez tebe pfiibyla pasáÏ „nádraÏí pfiesunou – bez tebe“). Pfii pohledu na
„skromnou“ osmiãlennou kapelu pod vedením Karla Cóna se nutnû nabízí otázka, jak
by asi nové verzi slu‰elo nastudování s velk˘m orchestrem, kter˘ je dnes pfii v‰ech brnûnsk˘ch muzikálov˘ch produkcích samozfiejmostí. A co teprve pfienesení na Hudební
scénu, která by nabídla nespoãetnû víc technick˘ch moÏností a choreografick˘ch fie‰ení?
JenÏe je moÏná dobfie, Ïe My Fair Lady (ze
ZelÀáku) zÛstává milou nostalgickou pfiipomínkou toho, jak kdysi Mûstské divadlo Brno
zaãínalo svoji cestu za muzikálovou slávou.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 30. 10. 2012

MINIRECENZE ROVNOSTI
KdyÏ mûl v záfií 1999 v Mûstském divadle
Brno premiéru muzikál My Fair Lady s pfiívlastkem (ze ZelÀáku), byla to pro tehdy
je‰tû ne zcela vyprofilovan˘ muzikálov˘ soubor velká událost. V té dobû mûli za sebou

Brnûn‰tí z tohoto Ïánru jen nastudování SnÛ
svatojánsk˘ch nocí a West Side Story a specializovali se hlavnû na ãinohry. Právû úspûch
originální v˘pravy amerického muzikálu
o povznesení chudé pouliãní kvûtináfiky v‰ak
pomohl u Mr‰tíkÛ odstartovat skuteãn˘ muzikálov˘ boom. Za tfiináct let nepfietrÏitého
uvádûní zaznamenala My Fair Lady (ze ZelÀáku) 270 repríz a v roli Lízy ëulínkové se

BRAT¤I, KTE¤Í NABEROU SPÁD
Svûtovû veleúspû‰n˘ muzikál anglického písniãkáfie Williho Russella Pokrevní bratfii nasadila jako poslední novinku sezony Hudební
scéna Mûstského divadla v Brnû.
V retrospektivû vyprávûn˘ pfiíbûh dvojãat,
která jsou hned po narození rozdûlena a vyrÛstají v odli‰n˘ch sociálních pomûrech,
vznikl v roce 1983 pÛvodnû jako ‰kolní hra.
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Autor rámuje titul prologem, v nûmÏ vidíme
oba zavraÏdûné bratry, Russell svírá a posiluje neodvratnou katastrofu svého pfiíbûhu figurou Vypravûãe a divadlem na divadle,
v nûmÏ jako ouverturu biologická matka
dvou zabit˘ch zpívá, Ïe v‰e musí b˘t jenom
sen. Vzpomínané milostné, rodinné ani sociální námûty muzikálu nemají geografické ani
ãasové hranice. A tak je moÏné hrát tento kus
o ãemkoliv. ReÏisér inscenace Stanislav Mo‰a
ale dobfie ví, co muzikálové publikum potfiebuje a po ãem touÏí. Silné emoce a lásku je
tady tfieba obtáhnout silnûj‰í tuÏkou. Proto se
také inscenace rozjíÏdí velmi expresivním v˘stupem, kdy mezi dvûma kaluÏemi krve pláãe
nebohá matka Paní J. V podobnû silném vizuálním víru témûfi tfiíhodinov˘ veãer také
skonãí, ‰ílené poãáteãní vize se naplní.
Pfii premiérovém obsazení zfiejmû nejvíce zazáfiila Markéta Sedláãková jako Paní J., tedy
skuteãná máma rozdûlen˘ch dvojãat. Subtilní
hereãka, která není typick˘m maminkovsk˘m typem, sází na civilní neokázal˘ projev,
ale také mocné a expresivní pûvecké v˘kony.
Právû ona zvedá diváky ze Ïidlí.
V centru pozornosti jsou logicky oba pfiedstavitelé hlavních klukovsk˘ch rolí. Du‰an Vitázek i Luká‰ Janota na‰li pro své malé hrdiny
(uÏ autor pfiedepsal absenci dûtsk˘ch hercÛ)
podobu umûfiené stylizace, která se nepfiekotí
do infantilního ‰a‰kování.
Ivana VaÀková coby paní Lyonsová, která si
stÛj co stÛj pofiídí vysnûného syna, zvládla zajímavû polohu hystericky ustra‰ené snobské
mámy mûnící se v nebezpeãnou paranoiãku.
Sázkou na jistotu je také Stano Slovák, kter˘
se s bravurním hereck˘m odstupem a v su‰e
prozaickém tónu nepostrádajícím emotivitu
zhostil role Vypravûãe odskakujícího do ‰esti
dal‰ích drobn˘ch rolí.
Brnûn‰tí Pokrevní bratfii jsou ukázkou zruãnû
opracovaného muzikálového hitu, kter˘ se uÏ
díky dÛmyslnému sestrojení obejde bez bombastického obsazení i v˘pravy. Brnûnská inscenace dokáÏe divákÛm i tak traktovat silné
pocity stejnû jako efektní vzkaz, Ïe divadlo
a Ïivot se tady díky stávající sociální realitû
nûkdy nebezpeãnû podobají.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 22. 6. 2012

O pût let pozdûji následovala premiéra
v Lond˘nû. Pokrevní bratfii nejsou ani v tuzemsku Ïádnou novinkou: uvádûla je uÏ divadla v Pardubicích, Uherském Hradi‰ti,
Plzni, Praze, Olomouci ãi Liberci.
Tento historick˘ exkurz nelíãím samoúãelnû.
âasem naoko otfiískan˘ titul, kter˘ je více neÏ
muzikálem jakousi dramatickou komedií se
zpûvy, je totiÏ neustále ve skvûlé divadelní
formû. V pfiekladu Adama Nováka také
v Brnû dokázali jeho nadãasovou pfiitaÏlivost
zúroãit. PfiestoÏe tímto tfiicet let star˘m muzikálem rezonují odvûká témata rodiãovské
ãi sourozenecké lásky v nejrÛznûj‰ích podobách, pfiátelství za hrob, neúprosného osudu,
ale také zas a znovu nesmírnû aktuální téma
sociální pokfiivenosti svûta, kde jedni nemají
práci a druzí Ïijí v pfiepychu, ne‰li brnûn‰tí inscenátofii cestou aktualizace, kterou by tento
titul zfiejmû i hravû snesl. Není jí ale tfieba, nenároãn˘ pfiíbûh je totiÏ konstruovan˘ skuteãnû jako ze Ïivota, divák nemá problém mu
vûfiit a „vpít“ se do nûj.
Srdceryvn˘ pfiíbûh chudé liverpoolské matky
má nejen díky kost˘mÛm Andrey Kuãerové
a do zadního plánu scény promítan˘m obrázkÛm jak˘si dobov˘ anglick˘ odér. Obleãky
upomene na vlnu sociálních nepokojÛ, která
Británií otfiásala v 70. letech a vyvrcholila nástupem Thatcherové do kfiesla premiérky.
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Foto: Tino Kratochvil
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29. a 30. ledna 2013

hrajeMe na činoherní scéně
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PřiPravujeMe

Stanislav Mo‰a
Zdenek Merta

očistec

jsou najednou nuceni vzdát se v‰eho fyzického/pozemského, co dosud povaÏovali za jedin˘ a opravdov˘ smysl sv˘ch ÏivotÛ. Deny,
Jerry a Robin jsou na toto zvlá‰tní místo uneseni tfiemi okouzlujícími dívkami, které se je
spolu s ostatními ãleny fiádu snaÏí prostfiednictvím pfiímé konfrontace pfiesvûdãit, Ïe
podstatou lidského bytí má b˘t jakési vy‰‰í
poslání. V ãele s matkou pfiedstavenou dovolují mni‰i a mni‰ky nahlédnout tfiem „v˘trÏníkÛm“ do ÏivotÛ tûch, ktefií svou touhu po
tûlesnosti, mamonu ãi obÏerství pfiehnali
a sami za to potom tvrdû zaplatili. V pfiíbûhu
se tedy setkáme jak s hrabûnkou Báthory, tak
s MahárádÏou z Dhárí ãi Pepíkem Stalinem
a Dolfíkem Hitlerem. Nic ov‰em není tak jednoznaãné, jak na první pohled vypadá. UkáÏe
se, Ïe matka pfiedstavená má se sv˘mi oveãkami ponûkud pragmatiãtûj‰í plány, neÏ se
navenek jeví a zachováme pro tuto chvíli jako
pfiekvapení, kdo dojde ke skuteãnému oãi‰tûní. Budou to oni tfii nevázaní mladíci, nebo
nadpozemská bytost Andûla, která dosud nepoznala jin˘ neÏ klá‰terní svût?
Jak jsme jiÏ zvyklí, Zdenek Merta napsal pro
nov˘ kus originální, melodicky nápaditou
hudbu, kterou doplÀují metaforické texty
a sviÏné dialogy Stanislava Mo‰i. Hudební
nastudování má na starosti Dan Kalousek,
o choreografii se starají Aneta Majerová
a Hana Kratochvilová, scénu navrhl Jaroslav
Milfajt a kost˘my vznikají pod vedením Andrey Kuãerové. V hlavních rolích muzikantÛ,
ktefií samozfiejmû i opravdu zahrají na hudební nástroje, se mÛÏete tû‰it na Stanislava
Slováka, Du‰ana Vitázka a Jifiího Macha,
svádût je budou ony tfii grácie v podání Hany
Holi‰ové, Andrey Bfiezinové a Márie Lalkové. Matku pfiedstavenou a její nelidskou
dceru hrají Markéta Sedláãková nebo Zuzana Maurery a Svetlana Janotová nebo
Ivana Odehnalová. Premiéra probûhne na
Hudební scénû v sobotu 19. ledna 2013 v reÏii
Stanislava Mo‰i.
Klára Latzková

Oãistec – hudební trilogie Z. Merty a S. Mo‰i
– díl druh˘
V roce 2008 mûla premiéru dal‰í inscenace
na‰emu divadlu dobfie známé autorské dvojice. Zdenek Merta a Stanislav Mo‰a se po
mnohaleté spoleãné cestû (z níÏ vze‰ly tituly
Sny svatojánsk˘ch nocí, Bastard, Babylon,
Svût pln˘ andûlÛ a Zahrada divÛ) pustili do
rozsáhlej‰ího projektu. Rozhodli se napsat
trilogii volnû inspirovanou Danteho BoÏskou
komedií. Ono notoricky známé: Peklo – Oãistec – Ráj nahlíÏejí zcela novû, vlastníma
autorsk˘ma oãima. Po hudebním dramatu
Peklo, zaloÏeném na tezi, Ïe skuteãné peklo
je schopen vytvofiit sám sobû a sv˘m blízk˘m
pouze jenom ãlovûk, pfiichází na fiadu aÏ kabaretnû-pohádkov˘ pfiíbûh Oãistec. Do nového pfiíbûhu nepfiecházejí Ïádné postavy
z pfiedchozího dílu, stejnû jako se zmûnil Ïánr,
mûní se i prostfiedí, jazyk i styl vyprávûní.
Vazba na první ãást plánované trilogie je
pouze tematická.
Oãistec je podle církevní tradice fáze, v níÏ se
lidská du‰e osvobozuje od sv˘ch pozemsk˘ch
hfiíchÛ a zapomíná na ve‰keré tûlesné slasti,
aby mohla vstoupit do vûãného Ráje. I pfies
utrpení a trápení, která jsou s tímto stavem
spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouÏenému osvobození. Tento metafyzick˘
stav pojímá na‰e nová hudební komedie
Oãistec zcela reálnû. Tfiíãlenná skupina svobodomysln˘ch rockerÛ se jistou shodou okolností ocitne v jakémsi podivném klá‰tefie, kde
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Petr Gazdík si bûÏí pro zaslouÏené ovace pfii 100. repríze
BídníkÛ.

Po slavnostním pfiedstavení vylosovala Johanka Gazdíková jednoho ze tfií v˘hercÛ dárkového balíãku.

Do klobouku pro ãíslo vítûzného diváka sáhl i Petr
Gazdík.

ReÏisér Stanislav Mo‰a podûkoval nejen hercÛm, ale celému divadelnímu kolektivu, kter˘ pfiedstavení pfiipravuje.

Na drobné oslavû v klubu se se‰la Lucie Zedníãková
a Petr ·tûpán s reÏisérem ZbyÀkem Srbou.

A Zdenûk Junák s Jirkou Pavlicou.

Jaroslav Milfajt, Andrea Kuãerová a Staník Slovák urãitû
nûco chystají.

Pfiíprava vizáÏe dvou hodn˘ch tet do komedie Jezinky
a bezinky trvala maskérkám nûkolik hodin.

Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová
Dûvãata ze zákulisí na prohlídce Minieuropa parku
v Bruselu.

Po pfiedstavení Jakub a jeho pán v Bruselu se hosté je‰tû
dlouho zdrÏeli v divadelním klubu.

Viktor Skála jim vysvûtloval, kdo je tady vlastnû pánem.

ReÏisér Stanislav Mo‰a s europoslancem Janem Zahra dilem.

Zdenûk Junák v Pavilonu Anthropos zahájil veãírek k v˘znamnému jubileu Jifiího Morávka.

Oslavy se zúãastnil i skladatel Zdenek Merta.

Stanislav Mo‰a pfii‰el z vafiícího kotle Kajot Arény, kde
Kometa porazila Karlovy Vary 4:0.

V pozadí v‰udypfiítomn˘ námûstek fieditele Zdenûk
Helbich.

hrajeMe na hudeBní scénĚ

7., 8. a 10. Prosince 2012

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Pavel Fieber

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

listování

Partneři divadla

20. – 22. 12. 2012
v 18.00 hod.
âinoherní scéna
a divadelní dvorana

BETLÉM
Pastorála
aneb Hry vánoãní
Zvolnit v pfiedvánoãním shonu a naladit se na tu správnou
sváteãní notu vám spolehlivû pomÛÏe inscenace Betlém –
jedineãná koláÏ pfiíbûhÛ, které kaÏd˘ zná, které jsou v‰ak
vyprávûny tradiãnû poeticky a pfiitom se zdrav˘m nadhledem, humorem a neokoukanû. Nebude chybût Ïivá hudba
klezmerské skupiny a dûtského sboru. Vánoãní nálada
prostoupí také divadelní dvoranu, kde vÏdy pÛl hodiny
pfied zaãátkem kaÏdého pfiedstavení, tedy v 17:30 hodin,
bude k vidûní Ïiv˘ Betlém!

Mediální Partneři
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vážení divadelní Přátelé,

Franti‰ek
·kolafi

Prosinec
2012
cena 15,- kč

zveme vás do na‰eho divadla k náv‰tûvû v mûsíci prosinci, v mûsíci, kter˘ zahrnuje ãas adventní, vánoãní i poslední okamÏiky tohoto roku. Pfiejeme si totiÏ, abychom vás v hájemství nádhern˘ch i moudr˘ch inscenací na na‰ich obou divadelních scénách alespoÀ trochu ochránili pfied
tou nemilosrdnou smr‰tí, kterou na nás ze v‰ech stran útoãí sv˘m diktátem ono materiální zneuÏití nádhernû duchovního poselství svátkÛ Vánoc.
OdváÏn˘ nûmeck˘ filosof a spisovatel Oswald Spengler mimo jiné napsal, Ïe „âlovûk je ‰elma“… a my pfiece dobfie víme, Ïe ‰elmy jsou stejnû tak silné, jako i chytré. A obzvlá‰È právû ty
lidské. Av‰ak ona chytrost i síla se ne vÏdy uplatÀují v u‰lechtilé sluÏbû bliÏních vÛãi bliÏním.
VÏdyÈ celá na‰e historie je vesmûs plná válek a hádek, ve kter˘ch jedni více silnûj‰í pfiemáhají ty
ménû silné a k vládû se dostávají my‰lenky tûch vychytralej‰ích. Cel˘ Star˘ zákon je protkán obrazy dob˘vání, plenûní a totálního zniãení mírumilovn˘ch osad a mûst.
Onen dÛvod vítûzit v soubojích zbraní i ducha (nedûlejme si iluze, Ïe my‰lení je vÏdy jen svaté – 90 % v‰ech válek se vedlo „pro barvu slepiãího pefií“) je aÏ pfiíli‰ prost˘ – ukofiistit majetek
tûch druh˘ch!
A ten chytr˘ ãlovûk vyvinul i jinou formu osvojování si majetku jin˘ch neÏ prostou silou,
a to sice skrze zboÏí a peníze. Kup zboÏí a dej peníze! Nebo i jinak: „Kup si (pÛjãi si) peníze!“
Ze v‰ech stran na nás útoãí imperativ „kupuj!“. A v pfiedvánoãním ãase obzvlá‰È silnû. Skoro jako bychom se mûli stydût, pokud neutrácíme dostateãnû mohutnû. A pr˘ se z toho nakonec radují v‰ichni. Nabízí se v‰ak otázka na jak dlouho, kdyÏ se za rok odstartují nové závody v nakupování a z nich roste nová v‰eobecná radost z toho, jak se nakupuje, resp. utrácí… a za dal‰í rok
znovu a hlavnû víc! TakÏe radost vÏdycky jenom na rok a vÏdycky jenom na Vánoce a vÏdycky
jenom pro ten akt rozbalování v‰emoÏn˘ch dáreãkÛ? VÏdyÈ hodnota vût‰iny tûch vesmûs narychlo pofiizovan˘ch vûcí je smutnû rychle pomíjivá.
Av‰ak obdarovávat nemusíme pouze pfiedmûty. VÏdyÈ kolik tûch rozliãn˘ch vûcí nás jiÏ obklopuje a kolik z nich se po nûjakém ãase ukáÏe vÛbec k nûãemu potfiebn˘mi a kolik z nich budeme vskutku potfiebovat v okamÏiku, aÏ budeme tento svût opou‰tût…? VaÏme, co pofiídit pro
to, aby se oãi námi obdarovaného nerozzáfiily radostí z dárku pouze v jediném pomíjivém okamÏiku, n˘brÏ pokusme se mu uãinit radost, která bude mít trvalej‰í charakter.
KdyÏ uÏ Ïijeme ve svûtû, kter˘, jak se mi jeví, nás v‰echny jednou znehybní pfies ve‰keré ty
své, na prv˘ pohled vÏdy potfiebné, av‰ak v koneãném efektu nelidské a proti normalitû jdoucí
stále se mnoÏící zákony, kdyÏ uÏ tedy nejsme schopni prosadit se se selskou logikou v té dÏungli zákazÛ a pfiíkazÛ, kterou hlídá obrovská a stále se zvût‰ující armáda nic nevytváfiejících byrokratÛ, nepodfiizujme se zákonÛm tzv. obecn˘ch zvyklostí, z nichÏ napfi. vypl˘vá i diktát nakupovat vûci, a to právû v onom pfiedvánoãním období. (Jo… a taky na Silvestra musí b˘t sranda, dûj
se co dûj…!)
Samozfiejmû, Ïe nevolám po Vánocích bez dárkÛ nebo po Silvestru bez humoru, jenom se
rozhlíÏím po koutech, ve kter˘ch se krãí na‰e lidská svoboda a obává se, zdali to nebude jednou
trestné, kdyÏ nûjak˘ lidsk˘ jedinec odmítne ma‰írovat se v‰emi ostatními v jednom davu.
TakÏe vám pfieju svobodné, klidné, ne‰ílené a pfiitom radostné svátky vánoãní a v‰echno dobré pro vás i va‰e blízké v novém roce 2013! A pfiijìte si toho uÏít do va‰eho Mûstského divadla
Brno, kde jsme pro vás pfiipravili mnoho moudrého, radostného i veselého…! Abychom se mohli zastavit, zamyslet se, zasmát se a vÛbec, abychom byli ‰Èastní!
Za v‰echny kolegy z MdB
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

