Partneři divadla

22. a 23. 10.
na Hudební scénû
Rocko(ko)v˘ muzikál

MOZART!
naposledy
Muzikál Mozart! je nejen biografick˘m pfiíbûhem slavného
skladatele, je to pfiedev‰ím boj génia s prÛmûrností, kter˘ se
snaÏí osvobodit z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû
vlastního otce, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem. S mlad˘m
Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ génius, zázraãné porcelánové dítû, s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota
konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka
oproti ãlovûku a kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty,
holduje alkoholu, miluje, sní a pere se o svou svobodu.
DÛmyslnou scénu doplÀují nádherné rokokové kost˘my,
Mozart! je tedy pastvou pro oãi, ale pfiedev‰ím pro u‰i! Jímavé
melodie stfiídající pÛsobivé sborové písnû se vám dostanou
pod kÛÏi! Tû‰it se mÛÏete na obû alternace – Du‰ana Vitázka
v pondûlí i Ale‰e Slaninu v úter˘.
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Jenny v muzikálu Funny Girl – kost˘my: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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Magda
Vitková

vážení divadelní Přátelé,
hned na poãátku nové divadelní sezóny jsme se na vás obrátili o pomoc pfii kampani, kterou jsme realizovali spoleãnû se v‰emi kolegy z divadel v âeské republice. Dûkujeme za vá‰ vztah k této akci, kter˘ jste
ve velkém poãtu projevili podepsáním se do petiãních archÛ na podporu této na‰í aktivity. Je‰tû jednou
si vám dovoluju uvedením následujícího prohlá‰ení zrekapitulovat smysl i cíl na‰í kampanû.
Prohlá‰ení Asociace profesionálních divadel âeské republiky k aktuální situaci v oblasti Ïivého umûní

říjen
2012
cena 15,- kč

Ve dnech 5. – 21. záfií pofiádala Asociace profesionálních divadel âeské republiky informaãní kampaÀ
pod názvem Pomozte svému divadlu. Vystoupeními regionálních divadel po celé zemi a na piazzetû pfied
Národním divadlem, podepsáním petice diváky, divadelníky i obãany, pfies informace na webov˘ch stránkách a sociálních sítích a s pomocí médií chceme dÛraznû upozornit na skuteãnost, Ïe více neÏ dvacet let
není v âechách a na Moravû vyfie‰en systém správy a financování regionálních divadel.
Za tu dobu pro‰la na‰e spoleãnost mnoha reformami. Mûnil se daÀov˘, sociální a zdravotnick˘ systém, zanikly a vznikly kraje, pfiesouvaly se odpovûdnosti a pravomoci, jen na kulturu a Ïivé umûní se nemyslí.
Prakticky v‰echny vlády slibovaly vûnovat podpofie kultury alespoÀ jedno procento ze státního rozpoãtu.
Skoro v‰ichni ministfii deklarovali nutnost zavedení kooperativního financování divadel a orchestrÛ.
Vedly se diskuse o tom, Ïe zfiízení krajÛ a následující reforma vefiejné správy povede k nastavení dlouhodobû udrÏitelného systému. Vznikly koncepce, programy a politiky, jejichÏ souãástí je i zvy‰ování podpory kultury a umûní mimo Prahu.
V˘sledek je ov‰em tristní. Státní rozpoãet myslí na kulturu necelou polovinou procenta. Kraje podporují divadla a orchestry nesystematicky. Místo vládou pfiislíben˘ch 150 miliónÛ korun na podporu regionálních divadel a orchestrÛ je v návrhu státního rozpoãtu 37 miliónÛ. Stát dotuje vstupenky do divadel
na území mûsta Prahy 10krát více neÏ ve zbytku republiky, pfiiãemÏ v onom „zbytku“ Ïije 85 % obãanÛ.
Hlavní mûsto Praha je pravdûpodobnû jedinou evropskou metropolí, která nepfiispívá ani jedinou korunou na operní divadlo.
Neexistence systému a pravidel se v‰ak neprojevuje jen finanãní nestabilitou a nespravedlností.
KaÏdoroãnû zaÏíváme zmatky a skandály kolem jmenování a odvolávání fieditelÛ kulturních institucí.
Aktuální kauza odvolání fieditele Národního divadla je dal‰í v fiadû podobn˘ch pfiíhod. S pochopením
sdílíme rozhofiãení hercÛ Národního divadla v Praze s událostmi posledních dnÛ, jeÏ se u nás nedûjí zdaleka poprvé.
Obáváme se v‰ak se v‰í váÏností, Ïe hlub‰í a hor‰í pfiíãinou neochoty a neschopnosti politick˘ch elit zavést alespoÀ nûjak˘ systém správy divadel a dal‰ích institucí v rámci celého státu není sloÏitost takového
kroku. Leccos lze totiÏ „opsat“ ze zahraniãí a my sami jsme jiÏ podali pfiinejmen‰ím desítky návrhÛ.
Obáváme se, Ïe hlavní pfiíãinou je prohlubující se duchovní a kulturní krize celé spoleãnosti. âeské divadlo má totiÏ v na‰í historii v˘jimeãné postavení. Stálo u obnovy národní identity, která se stala podmínkou na‰í státnosti. Bylo po celou dobu na‰í moderní historie u v‰eho dÛleÏitého, bylo na‰ím nejbezpeãnûj‰ím ostrovem svobody i v nejtûÏ‰ích ãasech. Nezájem o jeho dal‰í osud je v tomto kontextu nezájmem o osud vlastní identity i vlastní spoleãnosti a státu. Je to uráÏka a poníÏení sebe sama. Je to projev
ztráty sebeúcty, sebedÛvûry a schopnosti pravdivé sebereflexe. To v‰e jsou typické pfiíznaky zaãínajícího
patologického rozkladu osobnosti a v tomto smyslu i rozkladu a sebezniãení vlastní kultury, identity
i vlastní svobodné a na spoleãn˘ch hodnotách a idejích rozvíjející se spoleãnosti.
Zasadit se o vyfie‰ení tohoto problému znamená nejen protestovat a donutit parlament a vládu, aby plnily své povinnosti vÛãi na‰emu státu a jeho kultufie. Znamená to také pro nás – umûlce od divadla – pfiestat se hádat, kdo má v tomto nesystému hor‰í podmínky, a uvûdomit si spoleãnou odpovûdnost za budoucnost ãeské kultury v tom nejhlub‰ím slova smyslu. Není totiÏ nadále moÏné kvalitnû pracovat v podmínkách, které nejsou fiízeny odpovídajícím systémem.
Oãekáváme proto maximální zodpovûdnost od vlády na‰í zemû pfii realizaci zmûn, které by nahradily
vûãnou improvizaci maximální profesionalitou.
K tomu je zapotfiebí neodkladnû zahájit kroky vedoucí k vytvofiení takov˘ch podmínek pro Ïivou kulturu, abychom se jednou za její úroveÀ nemuseli hanbit.
Îádáme, aby byly okamÏitû zahájeny procesy vedoucí k nápravû souãasného skandálního stavu.
„Je‰tû Ïádn˘ národ nikdy neprodûlal na kultufie, ale kaÏd˘ prodûlá na nekulturnosti!“
V úctû a s díky tentokrát za v‰echna divadla i jejich diváky v na‰í zemi
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová

Sezónu jsme také zahájili společensky, a to svatbou
Svetlanky Slovákové s Lukášem Janotou.

Svatba herecké dvojice se konala poblíž Bratislavy v hotelu Hradná brána 11. 8. 2012.

Faidru připravila režisérka Hana Burešová a do hlavních
rolí obsadila Helenu Dvořákovou a Viktora Skálu.

Na večírku po premiéře Faidry Jana Musilová, Stanislav
Michalík a Dana Filipi.

Petr Štěpán si zahrál na Biskupském dvoře Barona
Trencka, ale také ve filmu na motivy románu Michala
Viewegha pod vedením režiséra J. Sebechlebského.

Svatební série pokračovala sňatkem Evy Hrbáčkové
a Zdeňka Helbicha 1. 9. 2012 ve vinohradu za obcí Šardice.

Sezónu na jevišti zahájila premiéra Faidry.

Indiánské léto přálo skutečnosti, že se svatba odehrála
v exteriéru a v krojích.

stalo se
Své kolegy přišli podpořit také herci našeho divadla
v krojích.

Tentokrát v krojích japonských gejš zapózovaly Tinovi
na brněnském výstavišti Simona Šeligová a Kristýna
Gašperáková.

Třetí svatba v zahajovacím seriálu proběhla v zahradách
buchlovického zámku.

Tu správnou cestu k sobě našli Ivanka Skálová a Radek
Odehnal.

Brněnské teplárny letos již tradičně oslavily svoje jubileum při předpremiéře Funny Girl na Hudební scéně
MdB.

Slavnostní večer zahájil generální ředitel Ing. Petr Fajmon a za divadlo Petr Gazdík, v hlavní roli se představila Radka Coufalová.

Setkání herců se zástupci Tepláren se odehrávalo po
představení ve foyer divadla.

V polovině září jsme se v brněnském krematoriu rozloučili s vynikajícím hercem Lumírem Peňázem, k jeho
osobnosti se vrátíme v listopadovém Dokořánu.

22. Září 2012

Foto: jef Kratochvil

PreMiéra na HudeBní scénĚ

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Pavel Fieber
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Partneři divadla

Petr Kabe‰
TûÏítka
Jaro hraje na kostech podzimu.
Îidle doÏívají vsedû.
Stfiíbrná li‰ka, zlat˘ mol.
Kotva je potopen˘ svícen.
Klec ve vajíãku.
Nebe má prázdniny, peklo dovolenou.
Srdce nemá pátefi.
Palma vítûzství, fíkov˘ list poráÏky.
V‰ichni jsme dostali trest smrti,
a to na doÏivotí.
SnûÏení – nespavost padl˘ch andûlÛ.
Ver‰ klesá ke svému vrcholu.
¤eka je slepecká hÛl.

Dûdiãnost je to, v co vûfiíme,
kdyÏ máme inteligentní dûti.
Charlie Chaplin, vlastním jménem
Charles Spencer Chaplin
1
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Hana Holišová

2

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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radka Coufalová

Hudební sCéna
3
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v oslnění

andrea kučerová
S Jifiím Îáãkem
a Zdenkem Mertou

navrhla asi 130 kost˘mÛ. U muzikálÛ s velk˘m obsazením, kde se dûj odehrává v rÛzn˘ch prostfiedích, ãasech a spoleãensk˘ch
vrstvách to b˘vá aÏ 250 kost˘mÛ.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe mne docela zajímá, jakou cestou se tfieba Vûra âáslavská
dostala aÏ na kladinu do Tokia nebo Miroslava Nûmcová za pfiedsednick˘ pult v parlamentu, a i kdyÏ tu‰ím, Ïe jsi na takovou
otázku mnohokrát odpovídala, stále pfiichází nová zvûdavá generace, tak nemÛÏe‰
je‰tû jednou krátce pfiipomenout svoji cestu
do pozice ‰éfa kost˘mní v˘roby? Zaãalo to
tím, Ïe jsi ‰ila na panenky?
Panenky jsem vynechala, ‰ila jsem rovnou na
sebe, poprvé ve 13 letech, mûla jsem svou
pfiedstavu, koupit se to nedalo, tak jsem se do

KOST¯MNÍ V¯TVARNICE
A ·ÉF KOST¯MNÍ V¯ROBY MdB
Pfiedstírat, Ïe o tobû nic nevím, by bylo bláhové, jsme kolegové, a to jiÏ hojnû let,
a musím fiíct, Ïe mne vÏdy fascinuje, jak
bûhem nûkolika dní dá‰ dohromady inscenaci, kde si dûvãata (ale i pánové) pfievlékají
kost˘m témûfi pfied kaÏdou scénou. Dokázala
bys stfielit od boku, kolik to bylo do dne‰ního dne kost˘mÛ, které jsi pro divadlo
navrhla? Pokud ne, moÏná by staãilo fiíct,
kolik kost˘mÛ má muzikál Funny Girl
a kolik inscenací jsi oblékala?
Mám za sebou 89 inscenací u nás a v zahraniãí, z toho byly témûfi dvû tfietiny muzikálÛ.
Funny Girl je moje devadesátá, do ní jsem
4
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abych dosáhla toho pÛsobení celku, jednotliv˘ch obrazÛ a pfiedev‰ím charakteru postav
tak, jak to cítím já.
Pracovní doba, to je také oblíbené téma
zvlá‰tû mezi odboráfii, jaká je tvoje pracovní
doba a co slavné dvoumûsíãní prázdniny,
kde je tráví‰?
Pracovní dobu mám neomezenou. Tu obvyklou osm a pÛl hodiny „od do“ jsem zaÏila jen
ve svém prvním zamûstnání. Na volné noze
pracuje‰ jak je to potfieba, podle mnoÏství zakázek a termínÛ. Já nejrad‰i kreslím v noci.
Zvykla jsem si na to, kdyÏ jsem bydlela
v bytû u rodiãÛ a dcera byla je‰tû malá.
Potfiebuju na to klid, v noci mû nic neru‰í.
Obvykle mi to nûjakou dobu trvá neÏ se do
„toho“ dostanu, jsem v jiném svûtû. KdyÏ mû
nûco vyru‰í, musím fie‰it jin˘ problém, pfietrhne se nit, zas pak trvá vrátit se, ponofiit
se zpátky. KdyÏ jsem uvnitfi tûch pfiedstav,
hledám, nacházím, baví mû to, vÛbec ãas nevnímám. V posledních letech je mÛj obvykl˘
reÏim ve dne práce na realizaci, tj. v˘bûr materiálÛ a doplÀkÛ, zkou‰ky v krejãovnách,

toho pustila sama. Hroznû ráda jsem kreslila
a ãetla, takÏe jsem pfii v˘bûru stfiední ‰koly
hledala nûjak˘ v˘tvarn˘ obor a kdyÏ jsem
na‰la návrháfiství odûvÛ a div. kost˘mÛ, bylo
rozhodnuto. Pfii‰lo mi to zajímavé. Na textilce
mû to bavilo, ale lákaly mû i dal‰í v˘tvarné
obory. Po maturitû a roce v zamûstnání jsem
byla grafikem na volné noze. Tys mi nabídl
spolupráci, spoleãnû jsme dûlali plakáty, programy, obaly CD, kalendáfie, kníÏky. Tím
jsem zaãala i spolupráci s Mûstsk˘m divadlem
a v roce 93 jsem dostala od reÏiséra a fieditele
Stanislava Mo‰i první pfiíleÏitost navrhnout
kost˘my. Hned napoprvé jsme si porozumûli, kost˘my se povedly a já dostala dal‰í
nabídku. Ty postupnû pfiib˘valy také od hostujících reÏisérÛ a zahraniãních produkcí. Tak
jsem se stala kmenov˘m kost˘mním v˘tvarníkem MdB. Mûla jsem prostû ‰tûstí b˘t ve
správnou dobu na správném místû, potkala jsem dva v˘jimeãné lidi, ktefií mi dali
‰anci.
Urãitû není jednoduché pro návrháfiky obleãení pro VIP zákazníky pfiicházet stále
s nûãím nov˘m, ale vÏdy je to v oblasti souãasné módy, v tvém pfiípadû
se toulá‰ staletími, logicky z toho
vyvstává otázka, které období v historii tû nejvíce zaujalo a v kterém se
ti nejlépe tvofií?
Mû historie a dûjiny umûní zajímaly
od základky, mûla jsem rÛzná oblíbená období a rÛzné oblasti v tûch
kter˘ch obdobích, tvÛrce a díla, která
mû fascinovala. Nûjakou dobu jsem
kunsthistorii studovala. Ale pro navrhování oblíbené období nemám.
KaÏdá hra je jiná, má své téma, charakter. KdyÏ jde o historickou hru
a inscenaãní koncepce zachovává
dané období, studuji je znova, ãím víc
se tím zab˘vám, tím víc mû to baví.
Inspiraci hledám v obrazech, sochách
i architektufie. Pro mû je dÛleÏité najít
zpÛsob, jak tu konkrétní inscenaci
udûlat, mít koncepci, od té se to odvíjí. KaÏdá doba má své tvarosloví,
principy, z nich vycházím, zvolím si ty
podstatné, vyzdvihnu je, vznikne tak
urãitá stylizace, kterou pouÏívám,
5
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v skrytu jsem doufala, Ïe si zvolí nûjaké praktické povolání. Ale nijak jsem ji nesmûrovala,
nechala jsem tomu voln˘ prÛbûh.V divadle
a s mojí prací vyrostla, ví co to obná‰í. V deseti letech se sama pfiihlásila na gymnázium
s v˘tvarn˘m zamûfiením. Ve dvanácti chtûla
b˘t módní návrháfikou. K tomu jsem jí jen
fiekla, kolik úsilí to obná‰í a Ïe není snadné se
prosadit. Pak malovala a byla pár let zaujatá focením. V ‰estnácti se rozhodla odejít do Anglie,
to pro mû nebylo zrovna lehké, pfii‰lo mi to
brzo, pÛl roku jsme to probíraly, neÏ jsem si
fiekla – kdyÏ má tu chuÈ a odvahu, aÈ to zkusí.
Rok tam studovala angliãtinu, pracovala v Charitû a hledala moÏnosti. Na‰la si ‰kolu, pfiipravila práce ke zkou‰kám a právû zaãala studovat
návrháfiství na Fashion School v Lond˘nû.
Za léta, co jsi na pln˘ úvazek v MdB, splnila
se ti v‰echna pfiání, nebo je je‰tû nûjaká
meta, které bys chtûla dosáhnout?
Mnû se splnilo to nejvût‰í pfiání, moci dûlat
to, co mû baví. A navíc v divadle, kterému se
dafií, s lidmi, s nimiÏ si rozumím, jsme pfiátelé,
tû‰í nás to, co dûláme, Ïijeme pospolu. Jsem

s modistkou, ‰evci, maskérkami, organizaãní
práce a veãer navrhování. Dvoumûsíãní
prázdniny má jen jevi‰tû, lidé mají normální
dovolenou. O prázdninách se v divadle pfiipravuje dal‰í sezóna. To dûlám i já, zab˘vám
se inscenacemi pro novou sezónu. Letos jsem
proÏila krásn˘ t˘den u mofie na italském ostrovû Ischia, moc ráda jsem na Vysoãinû na
chalupû se sv˘mi rodiãi a dcerou. Ta je ãerstvû plnoletá, takÏe spoleãnû proÏité chvíle
jsou mi vzácné a nejmilej‰í. Procestovaly jsme
spolu bûhem let kus Evropy, letos jsme se
rozhodly objevit Polsko, je to sousední zemû
a my o ní vlastnû nic nevíme. Nav‰tívily jsme
krásná místa, byla to nová zku‰enost, hezké
záÏitky. Ty spoleãné v˘lety do neznáma mám
nejrad‰i.
Zná‰ v‰echny pfiednosti i nedostatky profese,
ve které se pohybuje‰, doporuãila bys své
dcefii, aby tû následovala, nebo bys ji smûrovala na jinou Ïivotní pouÈ?
Já sama se kdysi rozhodla jinak, neÏ si pfiedstavovali mí rodiãe, ale v mém rozhodnutí mi
nijak nebránili. KdyÏ byla dcera úplnû malá,
6
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v Terstu. Tehdy jsem se s tamní
‰éfovou dílny Italkou domlouvala nûmecky a rusky, ona na
mû italsky a slovinsky, to bylo
vtipn˘. Ale pfii tûch sedáncích
s herci v kavárnû po zkou‰kách
jsem se tu fieã postupnû nauãila.
Odpovídá dne‰ní tvoje pracovní postavení pfiedstavám,
které jsi mûla jako dûvãátko
a pozdûji na ‰kole, dovede‰ si
vÛbec pfiedstavit, Ïe bys pracovala v jiné oblasti?
Umím si to pfiedstavit, ale
proã? Já jsem se tu na‰la. Jako
holka jsem mûla pocit, Ïe budu dûlat nûco v˘jimeãného, i kdyÏ ta pfiedstava nemûla konkrétní obrysy, jen ten pocit v˘jimeãnosti.
A právû to, co zaÏívám uÏ od poãátkÛ
v tomhle divadle, mi v˘jimeãné pfiipadá. Je
tady skvûl˘ soubor, vynikající herci, mám ‰tûstí
na v˘borné reÏiséry, s nimiÏ si rozumím, skvûl˘
t˘m spolupracovníkÛ v dílnách, vznikají tu
nádherné inscenace. To, co dûlám, mû baví,
jsem tu ‰Èastná, to pfiedãí kaÏdou pfiedstavu.
Foto a otázky: jef Kratochvil,
kresby Andrea Kuãerová

ráda za kaÏdou povedenou inscenaci. TakÏe
si pfieju, aby nám to je‰tû dlouho vydrÏelo.
Co povaÏuje‰ ve své profesi za nejdÛleÏitûj‰í,
kter˘ch zásad se drÏí‰?
Pro mû je nejdÛleÏitûj‰í najít klíã k té konkrétní inscenaci, mít v˘tvarn˘ koncept, od
toho se to odvíjí dál, napfied si skicuju skupinové obrazy, pak jdu k jednotliv˘m figurám.
Pro mû to musí mít vnitfiní logiku a dodrÏovat
styl té vûci. A podstatné je, Ïe kost˘my jsou
souãást celku inscenace. Kost˘my musí b˘t
souãástí inscenace, dotváfiet celkov˘ dojem,
v dobrém smyslu slouÏit inscenaci a hercÛm,
ne jít proti nebo b˘t jen exhibicí.
Mûstské divadlo Brno ale není jediné tvÛrãí
kolbi‰tû, v kterém bojuje‰, tvé kost˘mní návrhy vyuÏívají v mnoha divadelních budovách v Evropû. Jak se vyrovnává‰ s jazykovou bariérou a je snadné navazovat kontakty daleko od domova?
Nejvût‰í ãást m˘ch zahraniãních prací je pro
nûmecká divadla a produkce. S nûmãinou
nemám problém, rozhodla jsem se pro ni ve
dvanácti, byla tu rakouská televize a rádio
a mnû pfii‰lo, Ïe je to jediná cizí fieã, kterou
mÛÏu v na‰í tehdy uzavfiené zemi nûjak vyuÏít. Netu‰ila jsem, jak se vûci zmûní, Ïe mi to
pozdûji bude tolik platné. Je to hroznû fajn,
kdyÏ se mÛÏe‰ domluvit nejen o pracovních
záleÏitostech, ale mluvit o ãemkoli, získat tak
nové pfiátele. âasto pracuji také ve Slovinsku
v Ljubljani, tam se dorozumím slovinsky. Se
slovin‰tinou jsem se setkala pfii své první zahraniãní práci v italskoslovinském divadle
7
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SENECA

FAIDRA
REÎIE: HANA BURE·OVÁ
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Foto: Tino Kratochvil
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8. a 9. září 2012
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Premiéra na činoHerní sCéně
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Tisková konference
v Mincmistrovském sklepû

vadlu. Mohl byste zrekapitulovat její poslání a zámûry?
Informaãní kampaÀ pod názvem „Pomozte
svému divadlu” pofiádala Asociace profesionálních divadel âeské republiky ve dnech
5. - 21. záfií. Vystoupeními regionálních divadel po celé zemi a také na piazzetû pfied praÏsk˘m Národním divadlem, podepsáním
petice tisíci diváky, divadelníky i obãany

Situace v ãeském kulturním svûtû
je dlouhodobû velmi problémová
V posledních t˘dnech se pováÏlivû pfiiostfiila. DÛvodem je zfietelná nekoncepãnost
vládních ‰krtÛ i (ne)ãinnost ministerstva
kultury, v neposlední fiadû i stûÏí vysvûtlitelné kroky samotné ministrynû kultury.
Nespokojenost vyjadfiují
mzdovû podcenûní umûlci
v‰ech oborÛ. V posledních
dvou t˘dnech se nejzfietelnûji projevily aktivity profesionálních ãesk˘ch divadelníkÛ. O vûãnou anal˘zu
stavu ãeského divadelnictví jsme proto poÏádali reÏiséra, libretistu a textafie,
fieditele Mûstského divadla v Brnû, Stanislava
Mo‰u.
Pane fiediteli, jiÏ uplynul˘ch ãtrnáct dnÛ probíhala
celostátní spontánní kampaÀ Pomozte svému di-

Brno, námûstí Svobody

10
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a skrze nû vedeme tolik potfiebn˘ dialog
s na‰ím obecenstvem...
Myslím, Ïe nyní nejde jen o záchranu kultury, resp. umûní, ale o ‰ir‰í celospoleãenské
aspekty...
V lidské spoleãnosti se stále více dostávají
k moci lidé, ktefií nás pfiesvûdãují o tom, Ïe se
dá v‰echno spoãítat a Ïe právû oni to umûjí...
A samozfiejmû v‰echno, co se t˘ká duchovního rozmûru na‰í existence – tedy i kultury
– je pro tyto poãtáfie neuchopitelné, a tedy
i zbytné. A pfiitom i zde se dá dobfie poãítat! VÏdyÈ kolik pozitivního „vyná‰í” dobré
umûní své spoleãnosti! A to i tûch penûz, kter˘mi se v‰ichni souãasní vládcové zaklínají!
O du‰evním zdraví a prosperitû lidí nemluvû.
Jsou zemû a jejich mûsta, které se chlubí Shakespearem, Mozartem... Na tûchto osobnostech postavili docela fungující obchody. Ale
abychom obdobnû mohli vyuÏít v˘znamu napfiíklad Leo‰e Janáãka, musí k tomu existovat
aktuální prostor! A je‰tû pfiedtím zde musí
existovat prostfiedí, aby mohla nová osobnost
takového v˘znamu vÛbec vzniknout. A to si
dnes v dan˘ch podmínkách pfiedstavit neumím.
Stále opakuji: Je‰tû Ïádn˘ národ nikdy neprodûlal na kultufie, ale kaÏd˘ prodûlá na nekulturnosti!
Ptal se: Tomá‰ Hejzlar

a pfies informace na webov˘ch stránkách
a sociálních sítích a s pomocí médií chceme
dÛraznû upozornit na skuteãnost, Ïe více neÏ
dvacet let není v âechách, na Moravû a ve
Slezsku vyfie‰en systém správy a financování
regionálních divadel.
Co pozitivního jiÏ akce pfiinesla a jak je vefiejností vnímána? A jak reagují zástupci institucí?
UÏ mû ani nepfiekvapuje, Ïe nám v‰ichni drÏí
palce. Od náv‰tûvníkÛ divadla aÏ po vrcholné
politiky. Smutné je v‰ak to, Ïe oni politici,
ktefií mají rozhodovací pravomoce ve sv˘ch
rukou, s námi souhlasili i v tûch uplynul˘ch
více neÏ dvaceti letech, ov‰em nic pro nápravu vûcí neuskuteãnili. Bojím se, Ïe to tak
dopadne i nyní... Jsou to právû zákonodárci,
ktefií by mûli jednat.
Jaká je nynûj‰í situace v brnûnsk˘ch divadlech?
V probíhajícím roce se v‰echna zfiizovaná divadla v Brnû pot˘kají s rozpoãtem, kter˘ byl
proti loÀsku sníÏen o pût procent. Není to
jednoduché a jenom doufáme, Ïe ono opatfiení nebude pokraãovat. Vedení na‰eho
mûsta v‰ak nic nevyt˘káme! Pfiíkladnû se
stará o majetek – tedy domy, v nichÏ hrajeme,
ov‰em na jejich provozování zÛstává uÏ
vlastnû samo bez v˘znamné podpory kraje
a státu. Pfiesto zkou‰íme nové inscenace

11
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čert tě vem!

Jaroslav matěJka
16
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S Martou Prokopovou
v upírsko-gangsterské komedii
Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák
okamÏitû po pfiedstavení jsem ‰el domÛ.
A pak jsem zmûnil hlavnû my‰lenky, nikoliv
uvaÏování. Uãím se nebrat si na sebe zodpovûdnost za problémy druh˘ch, netrápit se tím,
co nemÛÏu zmûnit, umût odpustit a hlavnû
z minulosti nevyrábût budoucnost. Ono to samozfiejmû ani nejde, ale spousta lidí v tomto
stavu pfietrvává cel˘ Ïivot. âlovûk pofiád na
nûco myslí a fiíká si, Ïe já jsem tenkrát nedrÏel
hubu, teì ze mû mohl b˘t fieditel, politik,
podnikatel, herec – prostû jsem mohl mít prachy a nic nedûlat. Základem v‰eho je nemyslet! Tím mám na mysli úplnû vypnout
my‰lení a mít ãistou hlavu, napojit se na
proud Ïivota. V‰imnûte si jenom, jak ãasto
ostatní fiíkají: „Pfiem˘‰lej nad tím...“ A já naopak fiíkám: „Nepfiem˘‰lej!“ Intuice je zázraãná vûc, která v‰echno udûlá za vás.
Pomohlo vám v tom taky narození dítûte?
Urãitû to do toho taky zapadlo. Narození
dcery byl jenom dal‰í motor se do toho vrhnout je‰tû víc. Skrz dítû si ãlovûk uvûdomí, Ïe
se rodí absolutnû ãist˘, napojen˘ na kontinuum a k tomuto stavu se potom cel˘ Ïivot
marnû snaÏí vrátit. Staãí dûti pozorovat. Jak
se ráno probudí a uÏ jsou absolutnû ‰Èastné.
Nebo jak si dovedou hodiny a hodiny vyhrát
s jednou jedinou vûcí, tfieba se ‰átkem. Kdy

Jaroslav Matûjka: HLAVNù NEMYSLET!
V Ïivotû Jaroslava Matûjky se hodnû vûcí
stalo náhodou. Je pravda, Ïe ne náhodou se
narodil a ne náhodou je Jarda. Ale náhodou
se stal hercem, náhodou hned po ‰kole nastoupil do Mûstského divadla Brno, náhodou... Ale kdo ví, jak to vlastnû v‰echno bylo.
Náhody totiÏ podle nûho neexistují.
Co to tedy je? Osud?
Sv˘m zpÛsobem taky. Nûkdo tomu fiíká osud,
‰tûstí, náhoda. Spí‰ neÏ náhoda je to nahodilost. Nahazuje se vám nûco a je jenom na vás,
jestli to vyuÏijete. Buì to vezmete, nebo
– kdyÏ nejste zrovna v pfiítomném okamÏiku
pfiipraven (coÏ u nás lidí je docela ãasto) – to
ani nezaregistrujete a necháte to okolo sebe
projít bez pov‰imnutí.
A vám se dafií tyto okamÏiky vÏdycky vyuÏít?
SnaÏím se o to. Cílenû uÏ asi rok a pÛl. Mezníkem pro mû bylo pfiedstavení âtyfii dohody s Jaroslavem Du‰kem. Tam jsem se
tehdy probudil z nûjakého nesmyslného snu,
kter˘ jsem do té doby snil a byl pfiesvûdãen˘,
Ïe to je realita.
TakÏe jste ze dne na den pfiehodnotil svÛj
Ïivot a zaãal jinak?
Je‰tû ten veãer jsem pozmûnil Ïivot, protoÏe
17
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jste si vy hrála pÛlhodiny se ‰átkem nebo
vidliãkou? No, rad‰i
toho nechme.
Dá se toto vyuÏít taky
na divadle?
Tak divadlo se hraje,
tak mû napadá, Ïe to
bude asi od slova „hrát
si“. A hrát si s dûtskou
naivitou si myslím je
nejlep‰í zpÛsob, jak
Se ZdeÀkem Junákem
toto povolání naplnit.
a Hanou Holi‰ovou
Navíc – nûkdy to mÛÏe
v komedii
b˘t i komické a pfiiVeãer
tfiíkrálov˘,
tom velmi autentické.
reÏie: Roman Polák
A kdyÏ se nedostaví
dûtská hravost, tak se
umût si udûlat srandu sám ze sebe, shodit se
snaÏím b˘t napojen˘ na pfiítomn˘ okamÏik
– pozor, ne spadnout se. Trapno je základ.
a v‰echno ostatní pfiijde samo. KdyÏ se toVÏdyÈ se na sebe podívejte.
muto herec naplno otevfie, najednou ho to
âtete hodnû?
i víc baví a je celkovû uvolnûnûj‰í. A kdyÏ
Ano, poslední dobou jsem si ãtení oblíbil.
k tomu je‰tû potkáte ty správné parÈáky, tak
Mezi mé oblíbené autory patfií napfiíklad Don
je to ãistá radost. Takhle fungujeme uÏ od
Miguel Ruiz, Jeremy Narby, Eckhart Tolle,
‰koly tfieba s Michalem Isteníkem, nejen na
Jean Liedloffová, ale mám doma i krásnou
jevi‰ti. Podobné je to i s Martinem Havelkou,
knihu o Jifiím Barto‰kovi nebo o terénních
Petrem ·tûpánem, Viktorem Skálou atd.
automobilech. Úplnû nejradûji ãtu mezi
Staãí brnknout na tu správnou strunu a pak
fiádky.
uÏ se necháte jenom pfiekvapovat, kam aÏ to
A co nûjaká vysnûná role, máte?
mÛÏe jít.
Mám, a jednou si ji splním. Chci odjet do
Baví vás improvizace odjakÏiva?
Amazonie a popíjet posvátn˘ nápoj zvan˘
Myslím, Ïe mû bavila uÏ v dobû, kdy jsem
ayahuasca a opût zaãít milovat Matku zemi
je‰tû nevûdûl, Ïe se narodím a co to improvia pochopit, proã mû pfiivedla na tuto krásnou
zace je. TudíÏ momentálnû mû baví stra‰nû!
planetu.
Rád pozoruji lidi a vûci okolo sebe. Nûkdy to
Lenka Suchá,
tfieba mÛÏe vypadat, Ïe se nudím, ale já si jen
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
tak nepfiem˘‰lím a ãerpám inspiraci
a improvizuji si. âasto si povídám
sám se sebou. Mûním si hlasy, into- S Jakubem Przebindou
nace. Beru to jako trénink, kter˘
pak vyuÏívám pfii hraní a pochopitelnû v kaÏdodenním Ïivotû. TakÏe
si jen tak pro sebe hraju, dokáÏu
sám sebe hodnû rozesmát, a na
dlouho...
Nevadí vám pfii tom, Ïe pak mÛÏete
na ostatní pÛsobit jako blázen?
To samozfiejmû je na denním pofiádku, ale mnû jsou ti druzí tak
nûjak jedno. Mystifikovat, hrát si,
18
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plukovníka Pickeringa plukovníka ·piãku a Freddy Eynsford-Hill pro‰el promûnou na Bedfiicha ·kodu-Vrchovského. Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním
pfiedstavitelÛm je inscenace, kterou doprovází osmiãlenn˘
Ïiv˘ orchestr, jedním z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení
MdB.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Markéta Sedláãková nebo Radka Coufalová, Martin
Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Bure‰, Zdenûk Junák
nebo Ladislav Koláfi, Miroslava Koláfiová nebo Eva Jelínková, Zdena Herfortová nebo Irena Konvalinová, Jifií Mach
nebo Kristian Pekar a dal‰í.

HraJeme
Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SUGAR! (NùKDO TO RÁD HORKÉ)
Muzikál vznikl na základû legendárního filmu Nûkdo to rád
horké s Marilyn Monroe. Je to neuvûfiitelné, ale zmínûn˘
film se poprvé promítal pfied padesáti lety, v roce 1959.
Dva chudí muzikanti se náhodou pfiipletou do války mafiánsk˘ch gangÛ. Jsou pronásledováni a nezb˘vá jim nic jiného,
neÏ se bezpeãnû ukr˘t. Pfievlékají se do Ïensk˘ch ‰atÛ
a nechávají se zamûstnat v kapele odjíÏdûjící na turné na
Miami Beach. Florida se pro bezprizorní muzikanty stává
jedineãnou pfiíleÏitostí, jak zmizet mafii z oãí... Jejich
bláznivé dobrodruÏství v‰ak zdaleka nekonãí! Díky svému
pfiestrojení zaÏívají bezpoãet komick˘ch situací, a aby toho
nebylo málo, oba na‰i hrdinové se zamilují do kouzelné zpûvaãky a hráãky na ukulele jménem Sugar. Jako by tohle
v‰echno nestaãilo, jednoho z na‰ich okouzlujících hudebníkÛ v dámské róbû poÏádá postar‰í milionáfi o ruku...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Mária Lalková nebo Ivana Odehnalová, Petr ·tûpán
nebo Roman Vojtek, Milan Nûmec nebo Ale‰ Slanina,
Lenka Janíková nebo Pavla Vitázková, Michal Isteník, Jan
Apolenáfi nebo Jan Mazák, Tomá‰ Sagher a dal‰í.

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.

William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá na
tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Katefiinu. Ta
je v‰ak pro svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost naopak
postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají, Ïe ji nikdy
nikdo za manÏelku chtít nebude. A právû proto by se nikdy
nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem Petruccio, kter˘
tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“. Nebo zkrotí zároveÀ
ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké ãásti dána
tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû tak vûãné jako i vdûãné
– vztah mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími, a vtûlil ho
do atraktivní podoby divadelní fra‰ky,“ napsal Jifií Josek,
v jehoÏ suverénním pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka,
Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰,
Eva Gorãicová.

Donna W. Cross, Dennis Martin: PAPEÎKA
Podle svûtového bestselleru americké spisovatelky Donny
W. Cross PapeÏka, kter˘ vy‰el ve více neÏ tfiiceti jazycích
a podle kterého byly natoãeny jiÏ dva celoveãerní filmy,
napsal mlad˘ nûmeck˘ muzikálov˘ skladatel a textafi Dennis Martin (autor inscenací Elizabeth a Bonifatius)
muzikál vyprávûjící témûfi neuvûfiiteln˘ pfiíbûh – legendu
o Ïenû, která v polovinû devátého století usedla na papeÏsk˘ stolec. Mladinká Jana je dívkou, jeÏ se zcela
vymyká svému okolí i zaÏit˘m pfiedstavám o Ïenách, jejich
moÏnostech i poslání. Je v˘jimeãnû chytrá a talentovaná.
Nejprve se jí, proti v‰em tehdej‰ím zvyklostem, dostává
i jako dívce legálního vzdûlání. Následnû pak mÛÏe
v pfievleku za svého ne‰Èastnû zabitého bratra pokraãovat
v uãení. Samozfiejmû Ïe je kvÛli tomu neustále na útûku,
a tak její cesta pokraãuje aÏ do ¤íma, kde se stává nejprve
léãitelem neboh˘ch, aÏ se nakonec stane lékafiem samotného papeÏe a následnû i jeho nejbliÏ‰ím rádcem. KdyÏ
papeÏ násilnû umírá, stává se Jana–Jan jeho následníkem.
Milují ho pfiedev‰ím prostí lidé – chudí a nemocní, kter˘m
obûtuje své osobní ‰tûstí. Pfiesto v‰ak i ona podléhá lásce
a jak o této legendû vyprávûjí dochované stfiedovûké
obrazy, je nakonec prozrazena v okamÏiku, kdy porodí
dítû. Aãkoli se katolická církev ve stfiedovûku snaÏila
v‰echny dÛkazy o tomto pfiíbûhu zniãit a onu historku
prezentovat pouze jako stfiedovûkou fantazii, není dosud
zfiejmé, zda skuteãnû ne‰lo o historickou postavu. Navíc
dodnes existuje formální zkou‰ka pohlaví novû nastupujícího papeÏe. Jedná se o neb˘val˘ pfiíbûh pln˘ tajemství,
vá‰ní, touhy po vzdûlání i obûtování se. Na‰e divadlo uvádí
muzikál jako druhé na svûtû v ãeské premiéfie.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Ladislav
Koláfi, Petr Gazdík nebo Robert Jícha, Ale‰ Slanina, Igor
Ondfiíãek, Johana Gazdíková nebo Ivana VaÀková,
Stanislav Slovák, Jakub Przebinda, Rastislav Gajdo‰,
Lenka Janíková nebo Mária Lalková a dal‰í.

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, kter˘ vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes jiÏ klasick˘ muzikálov˘ titul, kter˘ mûl premiéru na Broadwayi v roce 1956,
vypráví znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové, která
projde promûnou v sebevûdomou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví v originále anglick˘m dialektem cockney, inspirovalo autora
úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u k pfievedení hry do brnûnského prostfiedí a k pouÏití místního náfieãí, brnûnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s pfiívlastkem ze ZelÀáku,
protoÏe postava Lízy se pfiesunula z pÛvodní lond˘nské trÏnice Covent Garden na brnûnsk˘ Zeln˘ trh. Nejde totiÏ jen
o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií. A tak
postavy v úvodu nevycházejí z Královské opery, ale z Reduty,
kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na t˘ louce
zelen˘…
S posunem muzikálu do nám blízké jazykové roviny a také
smûrem do souãasnosti, souvisí také zmûna jmen. V brnûnské verzi nenajdeme Lízu Doolittlovou, ale ëulínkovou, nikoli profesora Higginse, ale Jindfiicha Hradského, místo
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Program říJen
činoherní scéna

Hudební scéna

1.10. po 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

1.10. po 18.00 funny girl

zadáno

2.10. út 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

2.10. út 19.30 funny girl

E2/C2

3.10. st 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

3.10. st 19.30 funny girl

4.10. čt 18.00 zkrocení zlé ženy

4.10. čt 19.30 funny girl

5.10. pá 19.30 zkrocení zlé ženy

5.10. pá 18.00 funny girl

6.10. so 15.00 sugar! (někdo to rád horké)
6.10. so 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

6.10. so 15.00 funny girl
6.10. so 19.30 funny girl

X2012

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

7.10. ne 18.00 funny girl

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

Z2012

9.10. út 18.00 divá bára

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

T2012

10.10. st 19.30 divá bára

9.10. út 19.30 dokonalá svatba

11.10. čt 18.00 divá bára

10.10. st 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

13.10. so 19.30 Jekyll a Hyde

12.10. pá 18.00 my fair lady (ze zelňáku)

14.10. ne 15.00 Jekyll a Hyde

13.10. so 19.30 faidra

AB6

15.10. po 18.00 Jekyll a Hyde

14.10. ne 19.30 faidra

D

16.10. út 18.00 Jekyll a Hyde

15.10. po 19.30 škola základ života

17.10. st 18.00 Jekyll a Hyde

16.10. út 18.00 škola základ života

18.10. čt 18.00 Jekyll a Hyde

18.10. čt 19.30 faidra

A4

19.10. pá 19.30 faidra

AB5

19.10. pá 19.30 Jekyll a Hyde
22.10. po 18.00 mozart!

20.10. so 19.30 brouk v hlavě
21.10. ne 19.30 faidra

C4

23.10. út 18.00 mozart!
26.10. pá 19.30 Pokrevní bratři

E7

26.10. pá 14.00 Jakub a jeho pán

27.10. so 18.00 Pokrevní bratři

26.10. pá 19.30 Jakub a jeho pán

A5

28.10. ne 18.00 Pokrevní bratři

27.10. so 19.30 Jakub a jeho pán

P

29.10. po 19.30 Pokrevní bratři

28.10. ne 19.30 Jakub a jeho pán

30.10. út 18.00 Pokrevní bratři

29.10. po 19.30 Jakub a jeho pán

AB1

30.10. út 19.30 Jakub a jeho pán

AB2

31.10. st 19.30 Jakub a jeho pán

AB3
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PrEmiérA

vEřEjná gEnErálkA

hosTování

DErniérA

Program listoPad
činoherní scéna

Hudební scéna

1.11. čt 19.30 faidra

AB4

2.11. pá 19.30 les misérables (bídníci)

2.11. pá 19.30 faidra

A5

3.11. so 18.00 les misérables (bídníci)

3.11. so 19.30 sluha dvou pánů

4.11. ne 18.00 les misérables (bídníci)

4.11. ne 19.30 sluha dvou pánů

5.11. po 19.30 les misérables (bídníci)

5.11. po 19.30 zkrocení zlé ženy

6.11. út 18.00 les misérables (bídníci)

10.11. so 19.30 Charleyova teta

7.11. st 18.00 les misérables (bídníci)

11.11. ne 18.00 Charleyova teta

10.11. so 18.00 čarodějky z eastwicku

12.11. po 19.30 Jakub a jeho pán

A1

11.11. ne 18.00 čarodějky z eastwicku

13.11. út 19.30 Jakub a jeho pán

E2

12.11. po 19.30 čarodějky z eastwicku

14.11. st 19.30 Jakub a jeho pán
15.11. čt 19.00 škola základ života

13.11. út 18.00 čarodějky z eastwicku
14.11. st 19.30 čarodějky z eastwicku

zadáno

16.11. pá 18.00 škola základ života

17.11. so 14.00 Papežka

17.11. so 19.30 koločava

18.11. ne 14.00 Papežka

18.11. ne 18.00 koločava

19.11. po 18.00 Papežka

19.11. po 19.30 Cid

20.11. út 18.00 Papežka

20.11. út 18.00 Cid

21.11. st 18.00 Papežka

21.11. st 19.30 tři v tom

22.11. čt 19.00 Papežka

22.11. čt 19.30 dokonalá svatba

23.11. pá 19.30 Papežka

23.11. pá 19.30 dokonalá svatba

24.11. so 14.00 Papežka

24.11. so 19.30 my fair lady (ze zelňáku)

25.11. ne 14.00 Papežka

25.11. ne 18.00 my fair lady (ze zelňáku)
26.11. po 19.30 faidra

AB1

27.11. út 19.30 faidra

A2

28.11. st 19.30 Jakub a jeho pán

A3

29.11. čt 19.30 Jakub a jeho pán

C4

30.11. pá 19.30 Jakub a jeho pán

C5

âarodûjky
z Eastwicku

Upozornění pro stávající abonenty:
Vážení předplatitelé, dovolujeme si vás upozornit,
že v případě vašeho zájmu si můžete obnovit své
Roční předplatné na rok 2013 od 1. do 31. října
2012. Po tomto datu budou vaše místa poskytnuta
dalším zájemcům.
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v kaÏdém z nás probíhá. Má doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad
sv˘m druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem,
kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? Muzikál skladatele
Franka Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na toto
téma slavil jiÏ velké úspûchy po celém svûtû. Strhující pfiíbûh
v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou
pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková
nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková nebo Hana
Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel ·karka, Ladislav Koláfi
nebo Milan Lindner a dal‰í.

J. Dempsey, D. P. Rowe: âARODùJKY Z EASTWICKU
Vzpomínáte na tfii filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen –
na Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan Sarandon – znudûné
Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku v New England? Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pfiiãarovat si muÏe po
v‰ech stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního,
pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví,
av‰ak v podobû ìábla. V na‰em divadle jej hrají tfii pánové,
z nichÏ Petr ·tûpán získal za svou roli prestiÏní Cenu Thálie!
Ná‰ muzikálov˘ pfiíbûh s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, úspû‰nû vtahuje posluchaãe
do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány s patfiiãnou ironií i nadhledem, coÏ diváka zaruãenû pobaví!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Radka Coufalová nebo
Markéta Sedláãková, Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová
nebo Jitka âvanãarová a dal‰í.

Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
Z pera nejúspû‰nûj‰ího evropského libretisty Michaela
Kunzeho a amerického skladatele Sylvestera Levaye pochází muzikál, kter˘, jak uÏ sám název napovídá, je pfiíbûhem slavného skladatele; pfiíbûhem o snaze osvobodit se
z pout konvencí, o touze po tvÛrãí svobodû. Nekoneãn˘ boj
génia s prÛmûrností je pak v inscenaci zosobnûn zázraãn˘m
dítûtem, s nímÏ je umûlec bûhem svého Ïivota neustále konfrontován. Perfektní figurka v rokokové róbû oproti ãlovûku s dredy, v dÏínách a koÏené bundû, kter˘ hraje karty,
holduje alkoholu, miluje, sní a pere se o svou svobodu...
Brilantní kus zaujme pop-rockovou hudbou; melodicky
vdûãné a dobfie zapamatovatelné pasáÏe stfiídají strhující
sborové scény. Po stránce herecké dokáÏe pak inscenace
vytûÏit z talentovan˘ch hercÛ brnûnské scény to nejlep‰í.
Z celého pfiedstavení doslova pr˘‰tí taková síla, Ïe pfii závûreãn˘ch ovacích onen triumf dokonalosti pocítíte na
vlastní kÛÏi.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Jan JeÏek, Marta
Prokopová nebo Ivana Skálová, Petr Gazdík nebo Jifií
Mach, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová, Jana Musilová nebo Markéta Sedláãková, Katefiina Krejãová nebo Lucie ·auerová, Tereza Martinková nebo Svetlana Janotová, Eva Jedliãková nebo
Andrea Bfiezinová, Rastislav Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher,
Milan Nûmec nebo Jakub Przebinda 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 fenomenální 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.

Willy Russell: POKREVNÍ BRAT¤I
Pfiíbûh anglického dramatika a písniãkáfie Willyho Russella
o rozdûlen˘ch dvojãatech okouzluje diváky po celém svûtû
pfiedev‰ím svou ãistotou, jednoduchostí a prÛzraãnou kfiehkostí. Aãkoli se jedná o sociálnû kritické téma, jsou
Pokrevní bratfii zároveÀ i úsmûvnou historkou o dospívání,
prvních láskách, problémech s rodiãi a dûtsk˘ch hrách.
I kdyÏ byli bratfii Eduard a Mickey ihned po narození násilnû rozdûleni a kaÏd˘ z nich pak vyrÛstá ve zcela odli‰ném
sociálním prostfiedí, jejich osudy se neustále prolínají. Cel˘m
dûjem provází diváka osoba Vypravûãe, kter˘ vstupuje do
rÛzn˘ch postav, jeÏ se v Ïivotû dvojãat objevují, a kter˘ pfiidává pfiíbûhu aÏ magick˘ ráz neustál˘m pfiipomínáním osudového pfiedurãení, ke kterému Eddie a Mickey od poãátku
smûfiují. Refrénem pfiíbûhu se stává jakési prokletí, které varuje, Ïe v momentû, kdy se rozdûlená dvojãata dozví pravdu,
obû na místû zemfiou. Tato tragická nota je mezi mnoha komick˘mi situacemi neustále pfiipomínána, neboÈ cel˘ muzikál zaãíná okamÏikem, kdy zdrcená matka paní
Johnstonová stojí nad mrtv˘mi tûly sv˘ch synÛ. Pfiíbûh je
tedy vyprávûn retrospektivnû, ãímÏ je jeho osudovost je‰tû
podtrÏena. A snad právû díky této hofikosti, která je souãástí
kaÏdého lidského bytí, se stali Pokrevní bratfii ve svûtû tolik
oblíben˘m titulem.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Luká‰ Janota nebo
Jifií Mach, Stano Slovák nebo Luká‰ Vlãek, Hana Holi‰ová
nebo Markéta Sedláãková, Ivana Odehnalová nebo Svetlana Janotová, Kristian Pekar nebo Jakub Zedníãek, Lenka
Janíková nebo Ivana VaÀková a dal‰í.

Milan Uhde, Milo‰ ·tûdroÀ, Leo‰ Kuba: DIVÁ BÁRA
Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ jsou nespornû nestory (nejen)
brnûnského muzikálu – od legendární Balady pro banditu
aÏ po dvojici muzikálov˘ch titulÛ pro Mûstské divadlo Brno:
Nana a âerven˘ a ãern˘. Po zmínûn˘ch dvou muzikálech na
témata z klasické svûtové literatury zvolili nyní, spoleãnû
s dal‰ím hudebním skladatelem Leo‰em Kubou, námût
z literatury ãeské – Divou Báru BoÏeny Nûmcové. Libretista
Milan Uhde se mimo jiné inspiroval i tragick˘mi osudy
samotné autorky, kterou celoÏivotnû provázela netolerance,
strach a nepochopení. V˘sledkem je velké drama, ve kterém
Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na ‰tûstí, i za
právo své kamarádky Eli‰ky, nucené do sÀatku s nemilovan˘m muÏem, s nedÛvûrou a nepfiátelstvím celé obce – byÈ
pohnutky jednotliv˘ch vesniãanÛ jsou rozdílné, coÏ Uhde ve
svém scénáfii mistrnû rozkr˘vá. Bohat˘ pfiíbûh logicky korunuje i nenápadn˘, ale o to silnûj‰í milostn˘ motiv vztahu
Báry k myslivci.
ReÏie: Juraj Nvota
Hrají: Andrea Bfiezinová, Vojtûch Blahuta, Stanislav Slovák
nebo Du‰an Vitázek, Marta Prokopová, Ale‰ Slanina, Igor
Ondfiíãek, Jana Musilová, Jan Mazák, Lenka Janíková,
Ladislav Koláfi, Viktor Skála, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.
Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval svou
novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém
svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi tûmito dvûma póly
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pár filmÛ, seriál... Jak k tomu
do‰lo – rodinná tradice?
To v Ïádném pfiípadû. I kdyÏ jsme
kulturní rodina, v‰ichni jsou spí‰
muzikální, divadlo se u nás nikdy
nepûstovalo. Ale kdyÏ mi bylo asi
devût, pfii‰la do ‰koly paní reÏisérka
Drahomíra Králová, která hledala
kluky do pfiipravovaného seriálu. Îe
jde o konkurz, dnes bychom fiekli
casting, ale nepfiiznala. Namluvila
nám spolu s pomocnou reÏisérkou,
Ïe jsou od policie a hledají toho, kdo
rozbil okno. No a já se pfiihlásil, ani
nevím proã, asi jsem chtûl vûdût, co
se stane, kdyÏ jsem to neudûlal. Filmafii si nás vybrali asi ãtyfii stovky,
z toho nás pak ‰est opravdu hrálo
v seriálu Medvûdi nevûdí a filmu
Potkal jsem ho v zoo. Do dal‰í role
si mne pak paní Králová a Vûra Plívová-·imková uÏ vybraly, protoÏe
mne znaly.
TakÏe po ‰kole jste ‰el na konzervatofi?
Ne, na gymnázium. MÛj tatínek studoval na konzervatofii klarinet
a nepfiál si to. JenÏe kdyÏ jsem jim
na gymplu dokázal, Ïe opravdu nejsem studijní typ, nezbylo rodiãÛm

na skleničCe

s lukášem Janotou
Jsou to paradoxy – na skleniãce s Luká‰em
Janotou jsme se se‰li první den prohibice.
Nikoliv jen proto ale pil ãaj a vodu, hlavním
dÛvodem bylo, Ïe za pár okamÏikÛ ho ãekala
role Hippolyta v antickém dramatu Faidra,
na niÏ se musel soustﬁedit a kterou bere jako
dosavadní vrchol své práce.
AspoÀ teoreticky, kdybychom si tu pomyslnou skleniãku objednali, co by to bylo?
V prvé fiadû víno. Je mi jedno, jestli ãervené
nebo bílé, kdyÏ je dobré, mám rád obojí.
A pokud by to mûl b˘t tvrd˘ alkohol, tak
whisky. Mám to tak se v‰ím, nepreferuji
jednu vûc. Mám rád spoustu rÛzn˘ch druhÛ
muziky, v˘tvarného umûní, nemám pouze
jeden oblíben˘ film, mám rád fiadu rÛzn˘ch
jídel...
Pfies svÛj nízk˘ vûk se herectví vûnujete uÏ
vlastnû velmi dlouho. Jako dítû jste natoãil

V muzikálu
Mary Poppins,
reÏie: Petr Gazdík
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Jako Eddie v Pokrevních
bratrech se vracíte do dûtsk˘ch let. Bylo tûÏ‰í hrát
jako dítû nebo hrát dítû
v dospûlém vûku?
Dûtské herectví není moc
herecké v tom tradiãním
v˘znamu, alespoÀ v mém
pfiípadû to tak bylo. Paní
reÏisérky s námi spí‰ pracovaly jako se zvífiátky,
v dobrém slova smyslu,
Se Svetlanou Slovákovou
a manipulovaly nás do siv muzikálu
tuací, které potfiebovaly.
Pokrevní bratfii,
Ani si to moc nepamatuji,
reÏie: Stanislav Mo‰a
spí‰ mám takové záblesky,
Ïe jsem tfieba nemohl nûco
neÏ souhlasit s konzervatofií. Studoval jsem
skousnout, protoÏe mi to nebylo pfiíjemné,
klarinet, ‰kolu jsem sice nakonec zvládl s dojako kdyÏ jsem mûl breãet nebo b˘t na‰tvan˘.
cela ãist˘m ‰títem, ale také jsem si uvûdomil,
Byla to krásná zku‰enost, ale herectví jsem se
Ïe asi nechci cel˘ Ïivot strávit v orchestru
zaãal uãit aÏ na JAMU. V dûtství to byla hra
a na sólového hráãe jsem nemûl.
a dnes se snaÏím do té hry dostat zpût se v‰ím
V té dobû jste se také zúãastnil soutûÏe Suvûdomím, co nás „dospûlé“ tolik obohacuje
perStar?
a zároveÀ svazuje.
Chtûl jsem to zkusit, dnes bych to uÏ
Máte nûjaké role radûji neÏ jiné?
neudûlal, ale nakonec jsem rád, protoÏe
Tak urãitû (:-)). Ale rozhodnû nejsem v poprávû v‰echny ty peripetie kolem toho mne
zici, kdy bych si mohl vybírat. Jsem rád za
nasmûrovaly dál. Dostal jsem se do první pakaÏdou, která pfiijde. Kdyby v‰ak ze svûta
desátky, jenÏe po prvním televizním kole mi
zmizela role „swing“, urãitû bych kvÛli tomu
fiekli, Ïe nemám vÛbec zpívat. Ode‰el jsem
moc dlouho netruchlil :-)
jako zpráskan˘ pes, sejmulo mne to, ale
Poãátkem záfií jste exceloval v antickém draprávû ten Ïivotní kopanec mi prospûl. KdyÏ
matu Faidra. Má vÛbec cenu v souãasnosti
jsem si pak vybíral vysokou ‰kolu, objevil
uvádût vypjaté drama o nenaplnûné lásce
jsem obor muzikálového herectví a fiekl si, Ïe
a mravnosti, kdyÏ jsou lidé odkojeni televizto je ta pfiesná kombinace v‰ech
vûcí, které mne zajímají a které
mám rád – zpûvu, muziky, tance
a herectví. Tak jsem se pfiihlásil
a studium na JAMU mi pfievrátilo
Ïivot jako ponoÏku.
V ãem?
Poprvé v Ïivotû jsem opravdu zaãal
studovat, byl jsem ve ‰kole od rána
do veãera, fyzicky jsem se namáhal, coÏ jsem do té doby neznal,
a v‰echno mne bavilo. Po ‰kole
Se ZdeÀkem Junákem
jsem byl chvíli nezamûstnan˘, hosv komedii
toval v Mûstském divadle Brno
Tfii v tom,
a pfii Mary Poppins mi pak Petr
reÏie: Antonín Procházka
Gazdík nabídl angaÏmá.
24
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ními seriály, kde se problémy fie‰í
S Du‰anem Vitázkem
na bûÏícím pásu?
To bych se mûl ptát já vás jako diváka. Osobnû si myslím, Ïe ano,
a kdo nad tím pochybuje, tak nejspí‰ není schopen to pochopit,
vstfiebat tak tûÏkou látku.
V dne‰ním konzumním svûtû jsou
lidé líní vnímat cokoliv. V‰e se jim
pfiedkládá na zlatém podnose co
nejjednodu‰eji, aby je to zaujalo.
Faidra – to je stejné, jako bych se
ptal, zda má cenu dnes hrát Bacha
nebo Beethovena. Na to aÈ si odpoví kaÏd˘ sám.
Pokud ãlovûk chce dûlat herectví a chce si mít
Práce na Faidfie s reÏisérkou Hanou Budoma s tím druh˘m o ãem povídat, musí si
re‰ovou byla asi velmi nároãná?
vybrat nûkoho, kdo o té práci nûco ví, kdo ji
Prozatím to bylo to nejlep‰í, co jsem na dizná. ProtoÏe herectví je nûco tak abstraktvadle zaÏil. V kombinaci s pocitem, co si odního, Ïe nûkomu, kdo je mimo divadelní svût,
ná‰ím po kaÏdém pfiedstavení, s tím, co se na
kdo tím není zasaÏen˘, se spousta vûcí nedá
jevi‰ti dûje, to je pro mne nûco takového, Ïe
vysvûtlit. Proto jsou herecká manÏelství asi
kdybych uÏ nemûl nikdy dûlat Ïádné divadlo,
pomûrnû ãastá, neboÈ partnefii si v tomto
toto si s sebou ponesu po zbytek Ïivota. Beru
ohledu rozumí a mají pro sebe pochopení.
to jako vrchol v‰eho, co jsem dosud zkusil.
Jifiina Veselá,
Jako Hippolytos umíráte. Jaká je divadelní
foto: jef Kratochvil
smrt? Je to rutina, nebo ãlovûka napadá ledacos...
Mám nûkolik pfiedstavení, kde umírám... Ale
pokaÏdé je to tro‰ku jinak a zásadní je vÏdy
to, co smrti pfiedchází. Jako JeÏí‰ na ‰kole
jsem byl ukfiiÏován za nûco, v co jsem vûfiil.
Jako Moric v Probuzení jara jsem spáchal sebevraÏdu kvÛli nûãemu, v co jsem nevûfiil,
a proto nebyl schopen to vydrÏet dál. A jako
Hippolytos umírám nespravedlivû, protoÏe to
tak chtûl osud, neboÈ jsem odmítl nûco, co se
nemá.
Pfied kamerou jste zaãínal, neplánujete návrat?
Jaj, to bych byl rád. Moc pfiíleÏitostí není ani
pro ty nejlep‰í, ale nikdy neví‰, co tû potká.
Myslím, Ïe filmové herectví je jednodu‰‰í. Divadlo je krásné a tûÏké a film je podle mû pro
herce taková dlouhá pracovní dovolená,
i kdyÏ samozfiejmû ãasto nároãná, za kterou
dostane je‰tû dobfie zaplaceno.
S Irenou Konvalinovou
V srpnu jste se oÏenil se Svetlanou Slovákov tragédii
Faidra,
vou, nyní tedy Janotovou, která je i va‰í
reÏie: Hana Bure‰ová
hereckou kolegyní v MdB. Nebojíte se „ponorky“?
25
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doãeskému divadlu v Pardubicích a ãtyfii Horáckému divadlu v Jihlavû, odkud pak uÏ zamífiil do své nejdel‰í a definitivní „‰tace“ –
Brna. Jak nejednou pfiipomnûl, byla pro nûho
(mimo demlovsk˘ kout Vysoãiny, kam jezdíval na chalupu ve Vanãi) vínorodá jiÏní Morava tenkrát velk˘m objevem, kter˘ pfie‰el
v trvalé sympatie a lásku.
Vedle nároãn˘ch jevi‰tních úkolÛ, jako
byl napfi. Vypravûã ze Sylvanova dramatu
Korczak a dûti v pojetí Antonína Kur‰e nebo
MolièrÛv Amfitryon (v reÏii Jaroslava Tumlífie hráno pod názvem Rozmary bohÛ),
uplatÀoval se F. Bohdal u „Mr‰tíkÛ“ herecky
ponejvíce v rolích stfiedního a men‰ího rozsahu, jimÏ se i na nevelké plo‰e snaÏil dát
pevn˘ obrys a lidskou vûrohodnost. PfiipomeÀme si napfi. Milona z Fonvizinova Maminãina mazánka (reÏie Jifií Jaro‰), Tovary‰e
ve Fi‰erovû nastudování Andorry Maxe Frische, barona Trelawneye z dramatizace Stevensonova Pokladu na ostrovû (pfiipravil
Richard Mihula), Pierra z Rímského nekonvenãního pojetí Nezvalovy Manon Lescaut,
lékafie Sergeje Kuzmiãe z Piscatorovy jevi‰tní
verze Tolstého Vojny a míru téhoÏ reÏiséra,
Dûdeãka v Dumbadzeho Zákonu vûãnosti
(reÏie Rudolf Tesáãek j.h.) nebo dobráckého
Kallifa z Plautova Li‰áka Pseudola od Pavla
Rímského. F. Bohdal se rovnûÏ objevil napfi.
v titulech Nebezpeãn˘ vûk, Chudák aÈ má za
u‰ima, Deset mal˘ch ãernou‰kÛ, Lumpacivagabundus, Ideální manÏel, Aristokrati, Dvaasedmdesátka, Peer Gynt i v mnoh˘ch
dal‰ích. Tu a tam si zahrál také ve filmech
(DobrodruÏství na Zlaté zátoce, Andûl blaÏené smrti, Svatba jako fiemen, Komediant) a
v televizi (seriál âetnické humoresky).
Od roku 1963 vûnoval se F. Bohdal vlastní
literární tvorbû. Vedle básnick˘ch a prozaick˘ch pokusÛ je autorem zhruba desítky dramat. Nûkterá z nich – napfi. historická
veselohra Spor královen (1965) o osudech
Eli‰ky Pfiemyslovny, Eli‰ky Rejãky, Jindfiicha
z Lipé a Jana Lucemburského, modelová komedie ze souãasnosti Synové Svatoplukovi
(1973), Tucet ran faraonov˘ch nebo Festina
lente – zÛstala zatím v rukopise. Nejménû pûtice v‰ak uÏ byla s dobr˘m ohlasem inscenována. Z dne‰ního pohledu zjevnû nejde o díla

in memory

ODE·EL „MR·TÍKOVSK¯“
HEREC A DRAMATIK
Nejspí‰e uÏ jen nejstar‰í ãlenové souboru
Mûstského divadla Brno a diváãtí pamûtníci
si vybaví vysokého ‰tíhlého muÏe více profesí, kter˘ od roku 1959 bezmála tfii desetiletí
pÛsobil v tehdej‰ím Divadle bratfií Mr‰tíkÛ
(DbM). Franti‰ek Bohdal – herec a poté i organizaãnû zdatn˘ vedoucí zdej‰ího propagaãního oddûlení, ale také literát a pfiedev‰ím
dramatick˘ autor, zemfiel jako pûtaosmdesátník 7. ãervence 2012 v Brnû. V nedlouhém
medailonku se tedy za touto skromnou osobností ohlédneme.
F. Bohdal pocházel z jihoãeského Kamenného Újezda. Po maturitû na reálném gymnáziu v âesk˘ch Budûjovicích pro‰el fiadou
zamûstnání: nejprve úfiedniãil a pracoval v zemûdûlství, poté ve Strakonicích kantofiil, studoval ãeskobudûjovickou pedagogickou fakultu a absolvoval vojenskou sluÏbu v Armádním umûleckém souboru Víta Nejedlého. Se svou budoucí Ïenou, rovnûÏ hereãkou DbM RÛÏenou Michalovou, pro‰el
angaÏmá v nûkolika regionálních divadlech:
zaãínal v Kolínû, tfii sezony náleÏely V˘cho26
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votu vesnice. V dramatu, jeÏ se odehrává
v Bohdalovû rodném kraji a snad i proto nezapfie hrubínovskou inspiraci, jde nejen o hledání vlastní identity, ale rovnûÏ o bolestné
nacházení cesty k lidsk˘m srdcím. ReÏijní pojetí fieditele Milana Páska zÛstalo na scénû
Antonína Vorla opro‰tûné a civilnû stfiídmé,
s dÛrazem na niternou pravdu klíãov˘ch rolí.
Inscenace tohoto zfiejmû nejlep‰ího Bohdalova textu byla pfiíznivû pfiijata jako poctivé
zamy‰lení nad tím, Ïe s pronikav˘mi zmûnami ve spoleãnosti musí jít ruku v ruce také
vnitfiní pfierod jejích obãanÛ.
JakoÏto dramatik i herec pracoval
F. Bohdal uÏ coby penzista je‰tû na pfielomu
tisíciletí, kdyÏ se sv˘mi dílky vystupoval premiérovû nejprve v Mahenovû památníku
a následnû v knihovnách, rozliãn˘ch klubech,
‰kolních tfiídách nebo v brnûnské galerii Parnas na Zelném trhu; po pfiedstaveních v dobrém diváckém kontaktu rád s obecenstvem
podebatoval. Nejprve spolu s manÏelkou nabídl scénograficky nenároãn˘ komorní text
Dvojice osamûlcÛ (1997). V nûm se prostfiednictvím inzerátu setkávají v restauraci stárnoucí, útrapami okfiesaní lidé – host a tamní
servírka, demonstrovaní civilnû antiiluzivním
zpÛsobem. Oba proÏili nelehk˘, tragick˘mi
momenty zatíÏen˘ osud: MuÏ má za sebou
údûl frontového vojáka a nespravedlivû odsouzeného politického vûznû, Îena zÛstala
sama s dûtmi chudou vdovou po obû‰eném
Nûmci. Typicky rozhlasová pfiedloha o vzájemném trpûlivém otevírání okoralého, ale
po pochopení touÏícího nitra pfiipomnûla pamûtníkÛm i mladé generaci sloÏitou dobu,
kterou na‰e spoleãnost v posledním pÛlstoletí
pro‰la. Po programu Hereck˘ epitaf (2003)
vytvofiil osmdesátilet˘ Franti‰ek Bohdal
autorskou one man show Monolog – Ze
stfiípkÛ dlouhého Ïivota (2007). Znovu
v útulném podkroví Mahenova památníku
prezentoval jak˘si osobní „Amarcord“ –
chronologickou mozaiku z biografie „starého
‰Èoury“, v níÏ upfiímná autenticita reáln˘ch
soukrom˘ch záÏitkÛ pfierÛstala do obecnûj‰í
prvorepublikové a protektorátní roviny,
umocÀována ver‰i interpretova oblíbence
Fráni ·rámka.
Vít Závodsk˘

nadprÛmûrná nebo v˘vojovû pfielomová,
av‰ak pfiíkladÛ neokázale a soustavnû pí‰ících
hercÛ zase tolik nenajdeme.
V roce 1963 uvedlo DbM v reÏii umûleckého ‰éfa Jana Fi‰era a ve v˘pravû Milana
Zezuly Bohdalovu prvotinu Jen si nezvyknout (autor si v ní zahrál v˘znamnou figuru
Va‰ka). V rámci dobov˘ch moÏností a ideologick˘ch omezení prokázala ãeskoslovenská
premiéra poctivé úsilí pfiispût k ozfiejmení
oÏehav˘ch otázek na‰í vesnice: se znalostí
prostfiedí v dobfie odpozorovan˘ch detailech
vylíãila ne‰vary, panující v tehdej‰ím zdruÏstevnûném zemûdûlství, poukázala na lhostejnost a sobectví lidí. Pozoruhodn˘ v˘kon
podal v postavû Martina protagonista souboru Vilém Pfeiffer. Dva roky nato uvedlo
Divadlo Vítûzného února (nyní Klicperovo
divadlo) v Hradci Králové jinou Bohdalovu
hru MÛj rozvod (1965), pÛvodnû nazvanou
Odsouzení. Na scénû Karla Zmrzlého ji pohostinsky reÏíroval Josef Palla, a to s hudbou
Pravo‰e Nebeského. Pro zmûnu se t˘kala
morálních otázek rodinného souÏití (vycházela z autorovy zku‰enosti, Ïe v dobû manÏelského rozchodu nûkteré dvojice ztrácel vÏdy
oba své pfiátele) a v anonymní soutûÏi vypsané Osvetov˘m domom v Bratislavû získala tfietí cenu.
Dal‰í drama ze souãasnosti, Zakutálená
jablka (1975), nasadily témûfi soubûÏnû jak
Bohdalova matefiská scéna (reÏíroval ji
P. Rímsk˘ za v˘tvarné souãinnosti M. Zezuly
s Evou Gorãicovou, Pavlem Trávníãkem
a Alenou RÛÏiãkovou v klíãov˘ch rolích Veroniky, Ondfieje a Babiãky), tak Slovácké divadlo v Uherském Hradi‰ti, kde se jí ujal
reÏisér Hugo Domes opût s M. Zezulou, pfiiãemÏ odpovídající figury vytvofiila Katefiina
Rakovãíková, Valtr ¤ehofi a Jana ·edová.
V prostfiedí malého mûsta ‰lo tentokrát
o problematiku soudobé morálky, zejména
o otázku, nakolik jsme odpovûdni za ãiny
sv˘ch pfiedkÛ a jak jsme zavázáni jejich památce. Pfiedloha se pak objevila i na amatérsk˘ch prknech. Také Bohdalova Usedlost
(1983), koncipovaná uÏ na pfielomu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let a uvedená v DbM
v ãs. premiéfie ke stému v˘roãí ãeského profesionálního divadla v Brnû, obrací se k Ïi27
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ve ãtvrtek, pátek a sobotu mnoho divákÛ
a nabídl jim vzru‰ující podívanou.
Muzikál s texty Stephena Sondheima a hudbou Leonarda Bernsteina, inspirovan˘ Shakespearov˘m dramatem Romeo a Julie, byl
poprvé uveden v roce 1957 na Broadwayi.
Vût‰ina lidí v‰ak asi zná spí‰e jeho filmovou
verzi s Nathalií Woodovou a Richardem Beymerem, která pfii‰la do kin v roce 1961. Ve
Wiltzu provedl muzikál soubor Mûstského divadla Brno v originální jazykové verzi pod
hudebním vedením Karla Cóna.
Dûj muzikálu se odehrává v 50. letech na
Manhattanu v New Yorku, kde se dva gangy
odli‰ného etnického pÛvodu pokou‰ejí proniknout na sousední teritorium. Na jednom
taneãním veãírku, kdy na sebe narazí portorikán‰tí Îraloci a ameriãtí Tryskáãi, navrhne
vÛdce TryskáãÛ Riff svému rivalovi Bernardovi, aby své vzájemné spory definitivnû vyfie‰ili soubojem. Na veãírku se Tony, kter˘
dfiíve také patfiil k TryskáãÛm, seznámí s Bernardovou sestrou Marií a oba se do sebe
hned zamilují, coÏ se hlavnû ÎralokÛm nelíbí.

naPsali o nás
NÁRODNÍ DIVADLA VEDOU
Nejvíc divákÛ pfiivítali loni v praÏském Národním divadle, kam pfii‰lo pfies ãtyfii sta tisíc
lidí. O témûfi polovinu ménû jich zavítalo do
Národního divadla v Brnû. Vypl˘vá to z Ïebfiíãku, kter˘ zvefiejnilo Národní informaãní
a poradenské stfiedisko pro kulturu NIPOS.
Na horních pfiíãkách se dále sefiadily Mûstské
divadlo Brno, Státní opera Praha a jako dal‰í
mimopraÏské scény Divadlo Josefa Kajetána
Tyla z Plznû a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravû. Sedmé místo obsadila Mûstská
divadla praÏská.
ãtk, PraÏsk˘ deník, 24. 8. 2012
STRHUJÍCÍ PODÍVANÁ
FESTIVAL POD OTEV¤EN¯M NEBEM
VE WILTZU: WEST SIDE STORY
Pfiedposlední akcí leto‰ního festivalu pod otevfien˘m nebem ve Wiltzu byl svûtoznám˘ muzikál West Side Story, kter˘ do Wiltzu pfiilákal
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KdyÏ pozdûji dojde pod dálniãním mostem k
souboji mezi Bernardem a Riffem, Tony zasáhne: Bernardo probodne Riffa, Tony zabije
Bernarda. KdyÏ se Maria dozví o smrti svého
bratra, je nejprve zdû‰ená, pak ale Tonymu
odpustí. Pfiíbûh konãí Tonyho tragickou
smrtí.
Neuvûﬁitelné ovládnutí jevi‰tû
V˘kony hercÛ, zpûvákÛ a taneãníkÛ byly naprosto profesionální a v niãem nezaostávaly
za originálními produkcemi muzikálu na
Broadwayi nebo ve West Endu. Taneãní
scény dokázaly diváka strhnout, zatímco pfii
zpûvu a bûhem romantick˘ch, tragick˘ch momentÛ mu naskakovala husí kÛÏe. Pfiedstavitelé ãtyfi hlavních postav Tonyho (Luká‰
Janota), Anity (Svetlana Slováková), Marie
(Radka Coufalová) a Riffa (Jakub Uliãník)
byli po pûvecké, herecké i taneãní stránce na
nejvy‰‰í úrovni a dokázali neuvûfiitelnû ovládnout jevi‰tû. Ale také zbytek souboru byl fantastick˘; tance i rvaãky mûly perfektní
choreografii a byly dokonale provedené.
Kulisa mûla podobu mostu, ale herci dokázali

vyuÏít také schody za jevi‰tûm, které pfiedstavovaly balkón Mariina bytu. Velká pozornost
byla vûnována práci se svûtlem, které dokreslovalo rÛznou náladu jednotliv˘ch scén.
MuÏské kost˘my byly ponejvíce inspirovány
bûÏn˘m obleãením, zatímco Ïeny na sobû
mûly pestrobarevné suknû ve stylu padesát˘ch let. O zdÛraznûní prvního setkání Tonyho s Marií se postarala bílá barva jejich
obleãení.
Témûfi kaÏdá z písní ve West Side Story se
stala hitem a tituly jako Something’s coming,
I feel pretty, Maria, Tonight nebo Somewhere
zná snad skoro kaÏd˘. Neuvûfiitelnû dobrou
náladu v publiku v‰ak navodila pfiedev‰ím
America, kterou dokonce dal soubor po pfiedstavení je‰tû jednou k lep‰ímu jako pfiídavek,
coÏ je u muzikálu neobvyklé. Na závûr se
ãesk˘ soubor, kter˘ se pfiedstavením zjevnû
bavil stejnû dobfie jako diváci, doãkal nûkolikaminutového potlesku a „standing ovations“.
Anne Robert,
Tageblatt – Kultura, 30. 7. 2012
29
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Andrew Lloyd Webber & Tim Rice

JESUS
CHRIST
SUPERSTAR
31. srPna 2012
31

zámeCký Park ledniCe
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k˘ch autorÛ pfiiná‰eli nové interpretace Racine, Schlegel, Arnaud, Giraudoux, a vlastní
inspirace O’Neill, Jeffers…
Seneca obhájil Faidru svÛdkyni, odmítnutou
milenku, strÛjkyni pomsty, pfiíãinu smrti nevlastního syna Hippolyta a sebetrestající polo‰ílenou bytost. Nejne‰Èastnûj‰ím hrdinou je
ale její manÏel a HippolytÛv otec Théseus:
ztrácí syna i manÏelku.
Vût‰í akcent je v nové inscenaci Faidry Hany
Bure‰ové kladen na pohybovou strukturu.
Tradiãní so‰n˘ Chór zastupuje pouze jeho vedoucí Igor Ondfiíãek, zatímco Chór krétsk˘ch
Ïen (Eva Jedliãková, Hana Kováfiíková a Eva
Ventrubová) pfiipravila pohybovû i po duchu
obrazov˘ch a reliéfních sestav Hana Halberstadtová.
Scénograf David Marek vsadil na prosvûtlenou sestavu krystalÛ a kachlí v portálu, a na
prosvûtlen˘ horizont. Kostymérka Hana Fischerová pfiem˘‰lela rudû a krvavû (Chór).
Thésea oblékla do hrubého a tûÏkého váleã-

HELENA DVO¤ÁKOVÁ
SE PODRUHÉ STALA FAIDROU
Brnûnské Mûstské divadlo zahájilo sezónu
úchvatnou Senekovou antickou tragédií
Po tfiech letech vrátila se reÏisérka Hana Bure‰ová k Senekovû Faidfie. Z inscenace v Divadle v Dlouhé aspoÀ na chvíli pfiivedla zase
do Brna a jeho Mûstského divadla i pfiedstavitelku titulní role – znamenitou heroinu Helenu Dvofiákovou.
Realizaãní t˘m a text pfiebásnûn˘ Evou Stehlíkovou zÛstal v Brnû stejn˘. Koncepce je
ale rozmáchlej‰í. Má také víc dvorského
lesku. Z komorního tématu hraného v Praze
na jevi‰ti, kde sedí i diváci, stala se velká tragédie antického rozmûru.
Milostné vraÏdûní
Îádn˘ pfiíbûh fieckého bájesloví nemá tolik
protikladn˘ch verzí. UÏ ãtyfii století pfied
Senekou se mu vûnoval Eurípides. Z novovû32
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nického materiálu úsvitu fiecké mytologie, hrdinÛ teprve druhé generace po Iásonovi
a Médei. Kontrastem je zlato Faidry, její bûlostné roztouÏení a stejnû barevn˘ akcent
Hippolytovy nevinnosti.
Antika u LuÏánek
Dvofiáková v titulní roli bude moci znovu rozehrát postavu nepfiíli‰ oblíbené, pfiestoÏe
tragické hrdinky, která v Praze diváky dost
neupoutala. Kritika ji ov‰em právem pfiifikla
Cenu Alfréda Radoka za nejlep‰í hereck˘
v˘kon roku 2009.
Plachého, ãistého a morálce nezpronevûfiujícíhose Hippolyta hraje v poloze cherubína
Luká‰ Janota. Viktor Skála zastupuje bojovného, ãestného a nakonec zlomeného athénského krále Thésea, Irena Konvalinová
tápající a vûrnou Faidfiinu chÛvu… Na reakci
brnûnského publika jsem zvûdav˘. Mûlo by
Dvofiákové i Bure‰ové porozumût lépe neÏ
televiznûseriálová Praha.
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 11. 9. 2012

ZKOU·KY NA FUNNY GIRL
JSOU V PLNÉM PROUDU
Herec Luká‰ Vlãek si od roku 2001 zahrál
v Mûstském divadle Brno uÏ nûkolik velk˘ch
muzikálov˘ch rolí. PfiestoÏe byl tfieba inspektorem Javertem v Bídnících, Amosem Hartem v Chicagu nebo Vypravûãem v Pokrevních bratrech, pohybuje se pofiád tak trochu
ve stínu sv˘ch známûj‰ích kolegÛ. „Urãitû
mÛÏe b˘t v nûkter˘ch ohledech pfiíjemné, kdyÏ
se ãlovûk stane hvûzdou první kategorie. Jsem
ale rád za ty velké role, které jsem mûl moÏnost si zahrát,“ fiíká absolvent muzikálového
herectví na brnûnské Janáãkovû akademii
múzick˘ch umûní.
Toto léto jste s Mûstsk˘m divadlem úãinkoval na festivalu v rakouském Gars am Kamp
s pfiedstavením Muzikály z Broadwaye. Jak
si uÏíváte hraní v cizinû?
Velice. S tímto titulem jsme uÏ procestovali
fiadu zemí, obdobnû jako tfieba s muzikálem
Josef a jeho pestrobarevn˘ plá‰È. Je úÏasné
33

Dokoran_rijen2012_Sestava 1 2.10.12 10:13 Stránka 34

34

Foto: jef Kratochvil

Dokoran_rijen2012_Sestava 1 2.10.12 10:13 Stránka 35

HraJeme na Hudební sCéně

9., 10. a 11. říJna 2012
35
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$
2011/2012

................................................................

Nejpopulárnější herečka sezóny

.................................................................

Nejpopulárnější herec sezóny

Foto: Tino Kratochvil

František Vodseďálek: MOJŽÍŠ
M. Doepke, E. Schlimbach, G. Stevens, Ch. Bieniek,
H. Holzbecher, A. Friedrichs: KRÁSKA A ZVÍŘE
Andrew Bovell: VÝKŘIKY DO TMY
Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Donna W. Cross, Dennis Martin: PAPEŽKA
Pierre Corneille: CID

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)

.................................................

Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA
Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Willy Russell: POKREVNÍ BRATŘI
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...............................................

Adresa, (e-mail):

...............................................

Jméno:

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2012

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

$
sledovat rozdíly v reakcích publika v Rakousku, Nûmecku ãi tfieba ·panûlsku, kde byli diváci jednoznaãnû nejspontánnûj‰í. Také je velká zku‰enost
a v˘zva zpívat v cizím jazyce. ZároveÀ je to skvûlá pfiíleÏitost objevovat
nová místa, kam bych se tfieba sám jen stûÏí vypravil. Na nedávném koncertû MuzikálÛ z Broadwaye v Garsu, kter˘ se odehrával pod ‰ir˘m nebem
na nádvofií zfiíceniny hradu, bylo pfiijetí publikem velice vstfiícné a diváci
nás odmûnili dlouh˘m aplausem.
Jednou z va‰ich zatím nejvût‰ích muzikálov˘ch rolí byl inspektor Javert,
hlavní protivník Jeana Valjeana v Bídnících. Jak˘ klíã jste pro nûj tehdy
zvolil?
S pfiihlédnutím k pûveckému partu postavy a místu, kde se dûj BídníkÛ odehrává, jsem zcela neomylnû sáhl po kombinaci klíãe basového a francouzáku. (smích) Bídníci vÏdy patfiili mezi mé nejoblíbenûj‰í muzikálové tituly
a postava policejního komisafie Javerta byla mou vysnûnou metou. Není
tedy divu, Ïe jsem tento titul dokonale znal a mûl jej i nazpívan˘. Mûl jsem
tedy dostatek ãasu vûnovat se charakteru postavy a její psychologické promûnû. V neposlední fiadû také pûvecké technice, na kterou je v Bídnících
kladen velk˘ dÛraz, neboÈ se jedná spí‰e o klasick˘ typ zpûvu.
Svojí typickou barvou hlasu jste lehce rozpoznateln˘. Peãujete o hlas
nûjak speciálnû?
Îádné kloktání ÏloutkÛ ani vincentky s medem nepraktikuji. SnaÏím se
kaÏd˘ den hlas trénovat a zpívat, aÈ uÏ cviãením nebo konkrétními skladbami. Stejnû tak jako ostatní svaly i hlasivky se musí posilovat a cviãit.
38
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‰ky jsou v plném proudu. Velice se tû‰ím na
spolupráci s m˘mi hereck˘mi kolegynûmi
Hankou Holi‰ovou a Radkou Coufalovou,
které ztvárÀují hlavní postavu Funny Briceové.
Muzikál zkou‰íte s nûmeck˘m reÏisérem Pavlem Fieberem. Jak se spolu domlouváte?
Komunikujeme spolu na multilingvální
úrovni. Pavel Fieber fiekne svoji pfiipomínku
nûmecky a kdyÏ vidí, Ïe se tváfiím nechápavû,
zaãne anglicky a místy pfiechází do ãe‰tiny.
A kdyÏ uÏ je opravdu nejhÛfi, na zkou‰kách
máme milou pfiekladatelku, která nám to nakonec celé pfieloÏí. (smích)
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 20. 8. 2012

ZtvárÀujete také roli Vypravûãe v muzikálu
Pokrevní bratfii, kter˘ je hodnû spojen˘
s vû‰tbami a osudov˘m pfiedurãením. Vûfiíte
na tyto vûci?
âasto, a zvlá‰tû poslední dobou nad tûmito
vûcmi pfiem˘‰lím. Chápu osud spí‰e jako rozvûtven˘ strom, kdy ãlovûk po jeho vûtvích
‰plhá stále v˘‰ a záleÏí na nûm, na jakou vûtev
dosáhne a kam dál bude pokraãovat, ãi dojde
na samotn˘ konec vûtve. Stejnû tak nám osud
nabízí moÏnosti a záleÏí jenom na nás, jakou
moÏnost si vybereme.
Na úvod leto‰ní sezony vás ãeká role Nicka
Arnsteina v muzikálu Funny Girl. Jak jste
se zatím s touto postavou sÏil?
S charakterem role se stále seznamuji, zkou-

39
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PřiPravuJeme

Milan
Kundera

Jakub a JeHo Pán

‰etilost ve vûcech milostn˘ch je vûãná. Ty tfii
historie nejsou vyprávûny jedna za druhou,
n˘brÏ jsou vzájemnû propleteny na zpÛsob
polyfonické kompozice, a navíc jsou setrvale
pfieru‰ovány komentáfii a rozliãn˘mi prÛpovídkami zúãastnûn˘ch osob, skeptick˘mi reflexemi Jakuba a jeho pána nad tím, «co je
psáno tam nahofie», nebo jejich rebelsk˘mi
pochybnostmi, zdali jsou jako divadelní
postavy napsáni dobfie... Zkrátka, hra jako
ohÀostroj inteligence, hravosti, fantazie, humoru, kter˘ hory pfiená‰í, nepokryteckého
Ïertování o základních ãlovûãích pohnutkách
a potfiebách; to v‰e kofienûno zdraví prospû‰nou ironií i ‰petkou melancholického skepticismu. Hra jako oslava pfiátelství, lidského
srozumûní a sounáleÏitosti, ale i oslava neváÏnosti, velkorysé skepse a velkorysé nefiesti.
I po ãtyfiiceti letech od svého vzniku pÛsobí
v ãeském prostfiedí jako zjevení odjinud. Kdo
si tu troufne chválit velk˘ Ïensk˘ zadek
a smysl toho zadku postavit proti pokroku?
Dodejme, Ïe Kunderova moudrá komedie se
stala vpravdû legendární díky inscenacím,
v nichÏ titulní dvojici ztûlesnili Jifií Barto‰ka
a Karel Hefimánek nebo Július Satinsk˘
a Milan Lasica.
«MÛj Jakub,» napsal Milan Kundera
v roce 2005, «pfiestoÏe inspirovan˘ jedním
z nejfrancouz‰tûj‰ích autorÛ nejfrancouz‰tûj‰ího století, je to nejãe‰tûj‰í, co jsem kdy napsal. Postavy Jakuba a pána... nezdá se vám,
Ïe za tûmi dvûma klauny tajemnû prosvítají
Voskovec a Werich?»

«Jediná vûc, která mi leÏí (mluvím-li o své
práci) na srdci, je román,» pfiiznal pfied dvaadvaceti lety svûtovû proslul˘ autor, rodák
z Brna, od roku 1975 Ïijící ve Francii. A tfiebaÏe na svém kontû má tfii divadelní hry, jen
jedinou z nich, totiÏ Jakuba a jeho pána
(1971), má bez v˘hrad rád a bez v˘hrad si za
ní také stojí; ostatnû hra samotná coby Pocta
Denisi Diderotovi o tfiech dûjstvích (jak zní
podtitul Jakuba a jeho pána), tedy coby volná
a osobitá variace na úchvatn˘ DiderotÛv
román Jakub fatalista (napsan˘ dvû století
pfied Kunderovou hrou) s «umûním románu»
úzce souvisí. Umûní románu to jest zajisté
umûní vyprávût, fabulovat. U Kundery stejnû
jako u Diderota umûní umocnûné nadto bytostnou rozko‰í z vyprávûní a fabulování. PoÏitkáfiská radost z vypravování je v divadelní
variaci na Jakuba fatalistu pfiítomná od zaãátku do konce pfiímo pudovû: reprezentují ji
oba protagonisté – Pán, ‰lechtic rodem,
a jeho sluha Jakub, vûãn˘ plebejec, oba zároveÀ jacísi komedianti ãi klauni svého druhu,
a také «vzne‰ená baba», totiÏ Hostinská
U velkého jelena, do kteréÏto krãmy Jakub
a jeho pán na své cestû «odtamtud nûkam»
zabloudí.
Na kfiehk˘ch základech rámce hry, totiÏ
cesty Jakuba a jeho pána, spoãívají tfii milostné historie: Jakub vypravuje o tom, jak
ztratil panictví s milou svého kamaráda
Otrapy; Pán o tom, kterak byl v srdeãní záleÏitosti podveden sv˘m nejlep‰ím pfiítelem, rytífiem Saint-Ouenem; Hostinská dává k dobru
historii paní de la Pommeraye, historii její
marné pomsty na milenci za to, Ïe ji pfiestal
mít rád. Ty tfii pfiíbûhy, ty tfii variace na spoleãné téma, tfiebaÏe motivicky je autor víceménû pfiejal od Diderota, jsou charakterem
ironick˘ch reflexí vpravdû dílem Kunderov˘m – jsou to tfii kunderovské pfiíbûhy
«smû‰n˘ch lásek», paradoxní pfiíbûhy lásek
klaman˘ch a klamajících, lásek zrazovan˘ch
a zrazujících; pfiíbûhy, které se tak podivnû
sobû podobají a které dokládají, Ïe lidská po-

ReÏie: Stanislav Mo‰a. Scéna: Emil Koneãn˘.
Kost˘my: Andrea Kuãerová. V titulních rolích: Jan Mazák a Viktor Skála. V roli Hostinské: Lucie Zedníãková. Dále hrají: Martin
Havelka, Andrea Bﬁezinová, Patrik Boﬁeck˘,
Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav
Matûjka, Jana Musilová, Ladislav Koláﬁ
a Vojtûch Blahuta.
Premiéra: 27. a 28. ﬁíjna na âinoherní scénû
MdB.
jz
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Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová

Sezónu jsme také zahájili společensky, a to svatbou
Svetlanky Slovákové s Lukášem Janotou.

Svatba herecké dvojice se konala poblíž Bratislavy v hotelu Hradná brána 11. 8. 2012.

Faidru připravila režisérka Hana Burešová a do hlavních
rolí obsadila Helenu Dvořákovou a Viktora Skálu.

Na večírku po premiéře Faidry Jana Musilová, Stanislav
Michalík a Dana Filipi.

Petr Štěpán si zahrál na Biskupském dvoře Barona
Trencka, ale také ve filmu na motivy románu Michala
Viewegha pod vedením režiséra J. Sebechlebského.

Svatební série pokračovala sňatkem Evy Hrbáčkové
a Zdeňka Helbicha 1. 9. 2012 ve vinohradu za obcí Šardice.

Sezónu na jevišti zahájila premiéra Faidry.

Indiánské léto přálo skutečnosti, že se svatba odehrála
v exteriéru a v krojích.

stalo se
Své kolegy přišli podpořit také herci našeho divadla
v krojích.

Tentokrát v krojích japonských gejš zapózovaly Tinovi
na brněnském výstavišti Simona Šeligová a Kristýna
Gašperáková.

Třetí svatba v zahajovacím seriálu proběhla v zahradách
buchlovického zámku.

Tu správnou cestu k sobě našli Ivanka Skálová a Radek
Odehnal.

Brněnské teplárny letos již tradičně oslavily svoje jubileum při předpremiéře Funny Girl na Hudební scéně
MdB.

Slavnostní večer zahájil generální ředitel Ing. Petr Fajmon a za divadlo Petr Gazdík, v hlavní roli se představila Radka Coufalová.

Setkání herců se zástupci Tepláren se odehrávalo po
představení ve foyer divadla.

V polovině září jsme se v brněnském krematoriu rozloučili s vynikajícím hercem Lumírem Peňázem, k jeho
osobnosti se vrátíme v listopadovém Dokořánu.

22. Září 2012

Foto: jef Kratochvil

PreMiéra na HudeBní scénĚ

Foto: jef Kratochvil

ReÏie: Pavel Fieber

Partneři divadla

22. a 23. 10.
na Hudební scénû
Rocko(ko)v˘ muzikál

MOZART!
naposledy
Muzikál Mozart! je nejen biografick˘m pfiíbûhem slavného
skladatele, je to pfiedev‰ím boj génia s prÛmûrností, kter˘ se
snaÏí osvobodit z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû
vlastního otce, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem. S mlad˘m
Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ génius, zázraãné porcelánové dítû, s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota
konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka
oproti ãlovûku a kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty,
holduje alkoholu, miluje, sní a pere se o svou svobodu.
DÛmyslnou scénu doplÀují nádherné rokokové kost˘my,
Mozart! je tedy pastvou pro oãi, ale pfiedev‰ím pro u‰i! Jímavé
melodie stfiídající pÛsobivé sborové písnû se vám dostanou
pod kÛÏi! Tû‰it se mÛÏete na obû alternace – Du‰ana Vitázka
v pondûlí i Ale‰e Slaninu v úter˘.

Mediální Partneři

dokořán Září 2012
Městské divadlo Brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301
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Jenny v muzikálu Funny Girl – kost˘my: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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Magda
Vitková

vážení divadelní Přátelé,
hned na poãátku nové divadelní sezóny jsme se na vás obrátili o pomoc pfii kampani, kterou jsme realizovali spoleãnû se v‰emi kolegy z divadel v âeské republice. Dûkujeme za vá‰ vztah k této akci, kter˘ jste
ve velkém poãtu projevili podepsáním se do petiãních archÛ na podporu této na‰í aktivity. Je‰tû jednou
si vám dovoluju uvedením následujícího prohlá‰ení zrekapitulovat smysl i cíl na‰í kampanû.
Prohlá‰ení Asociace profesionálních divadel âeské republiky k aktuální situaci v oblasti Ïivého umûní

říjen
2012
cena 15,- kč

Ve dnech 5. – 21. záfií pofiádala Asociace profesionálních divadel âeské republiky informaãní kampaÀ
pod názvem Pomozte svému divadlu. Vystoupeními regionálních divadel po celé zemi a na piazzetû pfied
Národním divadlem, podepsáním petice diváky, divadelníky i obãany, pfies informace na webov˘ch stránkách a sociálních sítích a s pomocí médií chceme dÛraznû upozornit na skuteãnost, Ïe více neÏ dvacet let
není v âechách a na Moravû vyfie‰en systém správy a financování regionálních divadel.
Za tu dobu pro‰la na‰e spoleãnost mnoha reformami. Mûnil se daÀov˘, sociální a zdravotnick˘ systém, zanikly a vznikly kraje, pfiesouvaly se odpovûdnosti a pravomoci, jen na kulturu a Ïivé umûní se nemyslí.
Prakticky v‰echny vlády slibovaly vûnovat podpofie kultury alespoÀ jedno procento ze státního rozpoãtu.
Skoro v‰ichni ministfii deklarovali nutnost zavedení kooperativního financování divadel a orchestrÛ.
Vedly se diskuse o tom, Ïe zfiízení krajÛ a následující reforma vefiejné správy povede k nastavení dlouhodobû udrÏitelného systému. Vznikly koncepce, programy a politiky, jejichÏ souãástí je i zvy‰ování podpory kultury a umûní mimo Prahu.
V˘sledek je ov‰em tristní. Státní rozpoãet myslí na kulturu necelou polovinou procenta. Kraje podporují divadla a orchestry nesystematicky. Místo vládou pfiislíben˘ch 150 miliónÛ korun na podporu regionálních divadel a orchestrÛ je v návrhu státního rozpoãtu 37 miliónÛ. Stát dotuje vstupenky do divadel
na území mûsta Prahy 10krát více neÏ ve zbytku republiky, pfiiãemÏ v onom „zbytku“ Ïije 85 % obãanÛ.
Hlavní mûsto Praha je pravdûpodobnû jedinou evropskou metropolí, která nepfiispívá ani jedinou korunou na operní divadlo.
Neexistence systému a pravidel se v‰ak neprojevuje jen finanãní nestabilitou a nespravedlností.
KaÏdoroãnû zaÏíváme zmatky a skandály kolem jmenování a odvolávání fieditelÛ kulturních institucí.
Aktuální kauza odvolání fieditele Národního divadla je dal‰í v fiadû podobn˘ch pfiíhod. S pochopením
sdílíme rozhofiãení hercÛ Národního divadla v Praze s událostmi posledních dnÛ, jeÏ se u nás nedûjí zdaleka poprvé.
Obáváme se v‰ak se v‰í váÏností, Ïe hlub‰í a hor‰í pfiíãinou neochoty a neschopnosti politick˘ch elit zavést alespoÀ nûjak˘ systém správy divadel a dal‰ích institucí v rámci celého státu není sloÏitost takového
kroku. Leccos lze totiÏ „opsat“ ze zahraniãí a my sami jsme jiÏ podali pfiinejmen‰ím desítky návrhÛ.
Obáváme se, Ïe hlavní pfiíãinou je prohlubující se duchovní a kulturní krize celé spoleãnosti. âeské divadlo má totiÏ v na‰í historii v˘jimeãné postavení. Stálo u obnovy národní identity, která se stala podmínkou na‰í státnosti. Bylo po celou dobu na‰í moderní historie u v‰eho dÛleÏitého, bylo na‰ím nejbezpeãnûj‰ím ostrovem svobody i v nejtûÏ‰ích ãasech. Nezájem o jeho dal‰í osud je v tomto kontextu nezájmem o osud vlastní identity i vlastní spoleãnosti a státu. Je to uráÏka a poníÏení sebe sama. Je to projev
ztráty sebeúcty, sebedÛvûry a schopnosti pravdivé sebereflexe. To v‰e jsou typické pfiíznaky zaãínajícího
patologického rozkladu osobnosti a v tomto smyslu i rozkladu a sebezniãení vlastní kultury, identity
i vlastní svobodné a na spoleãn˘ch hodnotách a idejích rozvíjející se spoleãnosti.
Zasadit se o vyfie‰ení tohoto problému znamená nejen protestovat a donutit parlament a vládu, aby plnily své povinnosti vÛãi na‰emu státu a jeho kultufie. Znamená to také pro nás – umûlce od divadla – pfiestat se hádat, kdo má v tomto nesystému hor‰í podmínky, a uvûdomit si spoleãnou odpovûdnost za budoucnost ãeské kultury v tom nejhlub‰ím slova smyslu. Není totiÏ nadále moÏné kvalitnû pracovat v podmínkách, které nejsou fiízeny odpovídajícím systémem.
Oãekáváme proto maximální zodpovûdnost od vlády na‰í zemû pfii realizaci zmûn, které by nahradily
vûãnou improvizaci maximální profesionalitou.
K tomu je zapotfiebí neodkladnû zahájit kroky vedoucí k vytvofiení takov˘ch podmínek pro Ïivou kulturu, abychom se jednou za její úroveÀ nemuseli hanbit.
Îádáme, aby byly okamÏitû zahájeny procesy vedoucí k nápravû souãasného skandálního stavu.
„Je‰tû Ïádn˘ národ nikdy neprodûlal na kultufie, ale kaÏd˘ prodûlá na nekulturnosti!“
V úctû a s díky tentokrát za v‰echna divadla i jejich diváky v na‰í zemi
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

