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je to jiÏ ‰est let, co provozujeme novou budovu Hudební scény
na‰eho divadla. Uvedli jsme na ní jiÏ celou plejádu originálních
i svûtovû proslul˘ch muzikálÛ, hudebních pﬁedstavení.
Systematicky zde pûstujeme rozvíjení múziãnosti na‰ich interpretÛ,
která je vybavuje v˘jimeãnou citlivostí pro realizaci ãinoherních
pﬁedstavení, aby pak zpûtnû v tûch hudebních zhodnocovali svÛj
hereck˘ potenciál. Vy, kteﬁí jste jiÏ mûli moÏnost zhlédnout první inscenaci nové sezony ·kola základ Ïivota v reÏii Hany Bure‰ové,
jste zjistili, Ïe témûﬁ v‰ichni na‰i herci zvládají hru na nûjak˘ hudební nástroj, nûkteﬁí na více nástrojÛ a samozﬁejmû v‰ichni skvûle zpívají. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe hudba je obsaÏena ve v‰em, co
nás obklopuje, a ãím více ji pûstujeme, provozujeme a h˘ãkáme, tím více jsme jako Ïivé
myslící bytosti kompletní, tím pozornûj‰í jsme k dûní kolem nás, ke sv˘m bliÏním, k pﬁírodû
a nakonec i k sobû… Hudba je totiÏ jin˘m, zvlá‰tním i absolutním typem jazyka, mezilidského a vpravdû mezinárodního dorozumívání. Nemusíme znát jazyk ãlovûka, abychom pochopili, v jakém pocitu se nalézá zdroj jeho zpûvu… a skrze emocionální barvu tónÛ, skrze
tempo i rytmus zji‰Èujeme naprosto pﬁesnû, co
právû cítí, co si myslí, ãeho se bojí, po ãem touÏí.
Hudba je na‰í pﬁirozeností! VÏdyÈ pozorujeme-li
napﬁ. malé dítû, které kdyÏ sly‰í hudbu, jsme zaskoãeni tím, Ïe netu‰íme, proã tanãí, aãkoliv taktak drÏí právû nedávno získanou rovnováhu. Jsme povzneseni, kdyÏ totéÏ batole sly‰íme, jak samo sobû
je‰tû nevybaveno slovy broukavû mÀouká – zpívá. Lidsk˘ jedinec
je z hudby zkonstruován, je jí prostoupen, Ïije s ní i v ní.
Nûkdy ke své ‰kodû zapomínáme na to, Ïe jedním z nejv˘sostnûj‰ích lidsk˘ch projevÛ hudby je poezie. Ty nejstar‰í legenS TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
dy byly psány ve vázané – rytmické ﬁeãi, jejichÏ správn˘ pﬁednes,
FINANâNù PODPORUJE
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
vlastnû jin˘ typ zpûvu, se stává v˘jimeãn˘m hudebním záÏitkem.
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
Je mi nesmírn˘m potû‰ením, Ïe vám mÛÏeme na konci tohoto
mûsíce pﬁedstavit jeden z klenotÛ svûtové dramatiky, Sofoklovo
drama – báseÀ Oidipus Král v pﬁekladu jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch básníkÛ Jana Skácela, kter˘ byl za svého Ïivota
pravideln˘m hostem premiér na‰eho divadla. Jeho pﬁeklad vznikl
právû pro na‰e divadlo v roce 1973.
A rád bych vás i nad rámec nabídky na‰eho divadla upozornil je‰tû na jiné úÏasné dílo, které vzniklo na bázi básnû francouzského básníka Paula Claudela. Jako základ pro své oratorium Jana z Arku ji vyuÏil geniální hudební skladatel Arthur
Honegger. Brnûnská umûlecká agentura Ars koncert je uvede jako závûreãné pﬁedstavení hudebního festivalu Moravsk˘ podzim
2010 v jediném provedení, a to 14. ﬁíjna v 19.30 v k tomuto úãelu upraveném hokejovém stadionu Rondo. Nûkteﬁí z vás moÏná
byli pár dnÛ po 11. 9. 2001 ve stejném prostoru svûdky jedineãného koncertního pﬁedstavení M‰e Leonarda Bernsteina. I tentokrát bude tuto událost zaznamenávat âeská televize. Více informací naleznete je‰tû na jiném místû na‰eho ãasopisu.
Srdeãnû vás zvu k svátkÛm nádherné poezie, k svátkÛm hudby, k svátkÛm divadla!

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

Říjen
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16. ročník

Cena: 15,- Kč

Muzikálov˘ hit s osmi
prestiÏními cenami Tony
uÏ ãtyﬁi roky po premiéﬁe
na Broadwayi také v Brnû
PROBUZENÍ JARA
12. 10. v 19.30 hodin
13. 10. v 19.30 hodin

Návrh kost˘mu tﬁídní krásky Irmy Jánské pro hudební komedii ·kola základ Ïivota Samiha Maleh, foto: jef Kratochvil
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Za v‰echny kolegy se na setkání s vámi tû‰í
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Probuzení jara
Nová scéna Národního divadla
Jana Musilová,
Luká‰ Vlãek

Erik Pardus,
Roman Onderka

Ve stﬁedu 8. záﬁí 2010 se konala
v Augustiniánském opatství na
Starém Brnû 5. Zahradní slavnost. V˘tûÏek benefiãního veãera ãinil 650.000,- Kã.

Zástupci kliniky
pﬁebírají
od primátora
mûsta Brna
Romana Onderky
‰ek s v˘tûÏkem
veãera

Markéta Sedláãková

Foto: jef Kratochvil

Jana Musilová

Michal Horáãek

Kristina Kloubková,
Stanislav Mo‰a, Gustav Skála

Svetlana Slováková,
Hana Holi‰ová

Praha 24. - 25. srpna

Stanislav Mo‰a,
Markéta Sedláãková,
Roman Onderka,
Jana Musilová,
Luká‰ Vlãek

Získané prostﬁedky budou
pouÏity na nákup rehabilitaãních léãebn˘ch pﬁístrojÛ pro
Anesteziologicko-resuscitaãní
kliniku Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brnû. Veãer obohatili sv˘m vkladem umûlci
Mûstského divadla v Brnû.

ManÏelé
Roubinkovi
s vydraÏenou
fotografií
jefa Kratochvila
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„ProdlouÏíme-li svou ruku o pero,
dosáhneme daleko a zpÛsobíme mnoho dobrého
a zlého. Jde jen o to, chceme-li válãit
na stranû chuti do Ïivota, ãi chceme-li pomáhat
v roz‰iﬁování rozmrzelosti.“
Ferdinand Peroutka
(6. února 1895, Praha – 20. dubna 1978, New York)
ãesk˘ spisovatel, dramatik a publicista
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Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA

ReÏie: Hana Bure‰ová
Dramaturgie: ·tûpán Otãená‰ek,
Jiﬁí Závi‰
Scéna: David Marek
Kost˘my: Samiha Maleh
Hudební nastudování: Karel Cón
Hudební poradce: Zoltán Li‰ka
Choreografie: Jana Hanu‰ová
Light-design: Filip Wiesner
Asistent reÏie: Igor Ondﬁíãek
Fotografie: jef Kratochvil

Irena Konvalinová
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Viktor Skála, Lenka Janíková, Jan Mazák, Hana Bure‰ová,
Ladislav Koláﬁ, Samiha Maleh, Zdenûk Junák,
Jana Hanu‰ová, Hana Holi‰ová, Karel Cón, Petr ‰tûpán,
David Marek, Ivana VaÀková, Martin Havelka

Jan Mazák, Karel Mi‰urec, Zdenûk Junák,
Hana Holi‰ová, Ivana Skálová, Petr ·tûpán,
Ladislav Koláﬁ, Ivana VaÀková, Milan Nûmec

Premiéra: v sobotu 11. záﬁí 2010 v 19.30
na âinoherní scénû MdB
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LELKOVÁNÍ
DITY
BRANâÍKOVÉ

s MICHALEM
ISTENÍKEM

MOÎNÁ P¤IJDE I KOUZELNÍK
Lelkování s Michalem Isteníkem opravdu
stálo za to. Nejprve mû zaskoãil svojí podobou se slovensk˘m hercem Maro‰em
Kramárem. Vzápûtí pﬁekvapil poãtem divadel a spolkÛ, ve kter˘ch úãinkuje, fotbalovou minulostí a sbírkou magnetÛ na
ledniãku. AÏ na sam˘ závûr jsem se jen
tak mimochodem dozvûdûla, Ïe byl kouzelník.
Nelze si nev‰imnout Va‰í nápadné podoby se slavn˘m slovensk˘m hercem
Maro‰em Kramárem. Asi nebudu první,
kdo Vám tuto informaci ﬁíká, Ïe?
Kdepák, setkávám se s tím pomûrnû ãasto,
naposledy na Slovensku mû dokonce Ïádali o podpisy. Hlavnû Ïeny… Je to legrace….
A setkali jste se nûkdy tváﬁí v tváﬁ?
Takhle pﬁesnû ne, ale hráli jsme kdysi
v Praze jedno pﬁedstavení a pan Kramár sedûl v pﬁední ﬁadû. Já byl po celou dobu v pa-
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ruce, ale na konci jsem si ji sundal. Myslím, Ïe
jsem toho kluka krapet vydûsil.
No, to Va‰e hodnû neobvyklé pﬁíjmení taky
nezní pﬁíli‰ ãesky, nedalo mnû to a nakoukla jsem do Malé encyklopedie ãesk˘ch pﬁíjmení, ale po Istenících ani stopa. Nepocházíte tak náhodou ze Slovenska?
Nepocházím, spí‰ ze Slovinska. Nûjak podrobnû jsme v rodinû nepátrali, ale nûjaké
koﬁeny se mohou nacházet tam nûkde
u Balkánsk˘ch vrchÛ….i kdyÏ pravdou je, Ïe
na Slovensku je dost IsteníkÛ. Tady v âechách
jsem se s nik˘m stejného pﬁíjmení nepotkal,
snad jen jak˘si Isteník z Ostravy s elektroobchodem. Ale ten není ná‰!
A jak jste doputoval z Nového Stra‰ecí, odkud pocházíte, aÏ do Brna?
No, já se vlastnû vûnoval fotbalu. Byl to mÛj
velk˘ koníãek, Ïivotní láska. Hrál jsem u nás
doma a pak za Kladno první dorosteneckou ligu. JenÏe jsem zaãal mít zdravotní problémy
a bylo jasné, Ïe ta Barcelona z toho nekouká.
Maximálnû tak céãko Lan‰krounu. Tak jsem
se dal na divadlo, to mÛÏe hrát kaÏdej. Po maturitû na gymplu jsem se hlásil na DAMU, kde
to nevy‰lo. Ale dostal jsem se do Ústí nad
Labem na geografii a historii. Strávil jsem zde
sice jen rok, ale spolupracoval jsem dokonce
na Atlase povodí ústeckého kraje. Divadlo mû
v‰ak stále lákalo, dal jsem si pﬁihlá‰ku na JAMU do Brna a vzali mû.
Tak tomu ﬁíkám zajímavá anabáze! TakÏe
v na‰em milém Brnû zaãíná Va‰e pouÈ po
divadlech ãesk˘ch a moravsk˘ch…
Ta uÏ zaãala dﬁíve. Je‰tû kdyÏ jsem Ïil doma
v Novém Stra‰ecí, ochotniãil jsem ve spolku
s názvem NoStraDivadlo, které mimochodem
funguje dodnes. Tady v Brnû jsem se seznámil
s lidmi kolem divadla Tramtárie v Olomouci.
Byli to tenkrát je‰tû fajn lidi, s nimiÏ mi tehdá
bylo dobﬁe. AÏ pozdûji jsme pochopili, Ïe jsme
na sebe jen tak lidsky zbyli. Ale v Olomouci se
jim finanãnû nedaﬁilo, tak se pﬁesunuli do Brna
a zaloÏili zde BURANTEATR. A u vzniku tohoto divadla jsem uÏ byl i já. Fungujeme 5 let
a donedávna jsme hráli na âeské u Dobrovského. Pak jsme se ale museli pﬁesunout, tak

V muzikálu Ptákoviny,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Markétou
Sedláãkovou
v Muchovû epopeji
reÏie: ·imon Caban
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A to je snad uÏ v‰echno, nebo úãinkujete je‰tû
nûkde jinde?
Hrál jsem je‰tû v HaDivadle, hru od Agathy
Christie – A pak uÏ tam nezbyl ani jeden aneb
Deset mal˘ch ãernou‰kÛ.
A tak se pomalu ale jistû dostáváme k Va‰í
souãasné domovské scénû a tou jsou Mr‰tíci.
Momentálnû se zde chystá premiéra nového
pﬁedstavení s názvem Muchova epopej, kde
ztvárÀujete hlavní roli, slavného malíﬁe Alfonse
Muchu. Znal jste jeho Ïivot a dílo pﬁedtím, nebo
jste se s ním seznámil aÏ díky této roli?
Znal jsem ho asi tak, jako vût‰ina z nás. Líbilo se
mi jeho uÏité umûní, vûci pro Sarah Bernhardt, jeho dekorativní umûní, plakáty. On byl vlastnû v‰estrann˘. Tvoﬁil kromû plakátÛ i návrhy vinût na láhve, ãokolády, su‰enky, cigarety, maloval návrhy jídelních menu, kalendáﬁÛ a dekorativních zástûn,
navrhoval ãeské známky, bankovky, ale i napﬁíklad
okna katedrály Svatého Víta. Nejvíce se v‰ak proslavil Slovanskou epopejí, která se mi ze v‰eho, co
vytvoﬁil, paradoxnû líbí nejménû. Namaloval ji i díky jistému americkému mecená‰i umûní Charlesovi Craneovi a pozdûji své dílo vûnoval Praze.
Právû to je dnes pﬁedmûtem mediálnû vdûãné
kauzy, kam vlastnû Epopej patﬁí. Zda Moravskému Krumlovu, kde je jiÏ bezmála 50 let, nebo Praze. Co si o tom myslíte Vy? Neobrací se
ná‰ velk˘ malíﬁ v hrobû?
No já to vÏdycky bral tak, Ïe to má prostû b˘t
v Krumlovû, dokud pro to v Praze u „Juldy Fuldy“
nepostavûj nûjakou pastou‰ku, ale poté, co jsem
tam osobnû byl a vidûl jsem ty prostory, pﬁi‰ly mi
pro tyto obrazy nedÛstojné. Tak jsem si ﬁíkal:
„Kamkoli, ale pryã!“
OdpÛrci odsunu ale argumentují tím, Ïe Praha
má stovky památek a tahle by pro ni byla pouze jednou z mnoha, kdeÏto Moravsk˘ Krumlov
z toho, po pravdû ﬁeãeno, Ïije.
Tak aÈ se hádaj dál, vezmeme v Mûstsk˘m kamion
a dotáhneme Slovanskou epopej do Brna, tﬁeba na
v˘stavi‰tû? Tam je pﬁece nádhern˘ch a slavn˘ch
pavilonÛ habadûj. Do Krumlova mÛÏeme oplátkou
pÛjãit tﬁeba RubensÛv obraz Hlava medÛzy. Ta se
tam akorát vejde a je‰tû se vedle ní vmáãkne stánek se suven˘ry.

jsme teì na Kounicovû 22 – na Stadionû. Otvíráme
koncem záﬁí.
Název divadla Buranteatr vznikl jak? Já totiÏ
kdysi ãetla o jistém ruském raketoplánu s názvem Buran, kter˘ se dlouze vyvíjel, mûl pﬁed
sebou slibnou budoucnost a nakonec z politick˘ch dÛvodÛ vzlétl pouze jednou. Jeho tvÛrci
potom prohlásili, Ïe vyrobili raketoplán na jedno pouÏití. To asi není vá‰ pﬁípad, viìte?
Kdepak.-). Na‰e divadlo vzniklo z urãitého na‰tvání na struktury, které v Olomouci nepﬁály vzniku
dal‰ího Ïivotaschopného souboru, kter˘ by v dobrém konkuroval Moravskému divadlu. Pﬁipadali
jsme si zrazení. A tak jsme si ﬁekli, hele, prostû dûláme vûci tak, jak chceme a nenecháme si do toho
nik˘m kecat a budeme dûlat na‰e divadlo. Nûkde
na Sibiﬁi fouká vítr jménem Buran. Nikdo neví, kde
vzniká a za v‰ech okolností vane poﬁád stejnû,
stejn˘ smûr, intenzita atp. No a to jsme my, aÈ nám
ﬁíká kdokoliv cokoliv, jdeme si za sv˘m. Proto
Buranteatr. SnaÏíme se o poctivou ãinohru, soustﬁedûnou na hereck˘ v˘kon, nikoli o v˘razné reÏijní vize nebo experimenty. Pro nûkteré jsme konzervativní, pro druhé novodob˘ ãinoherní klub. A aÈ
se hádají, my si tak vaneme poﬁád dál!
Ale to jsme teprve na poãátku. Pak jsem sly‰ela také o Divadle U stolu….
Pûkné experimentální divadlo, hraje se ve sklepní
scénû v Divadle Husa na provázku. V souãasné dobû zde úãinkuji uÏ jen v Macbethovi.
….a obãanské sdruÏení ZbrojovkapÛl, mÛÏete prosím blíÏe vysvûtlit záhadnou sloÏeninu tohoto názvu, kter˘ evokuje „pÛl
brnûnského zbrojaﬁského podniku“? Omlouvám se, ale ani jsem netu‰ila, Ïe v Brnû
existuje tolik spolkÛ a divadelních scén!
Kdysi existovalo Divadlo v 7 a pÛl, které vedl
Matûj T. RÛÏiãka. To skonãilo a Matûj si pronajal halu ve Zbrojovce. A nazval své sdruÏení ZbrojovkapÛl – vzpomínka na Divadlo v 7
a pÛl. Nedávno jsem tam odehrál pﬁedstavení
MuÏ a Ïena.
To jsem si pﬁeãetla na internetu a pr˘ tam
s Vámi hrála i hereãka Dana RÛÏiãková?
S Franti‰kem Horáãkem
Dana RÛÏiãková je skvûlá hereãka. To pﬁed- a Hanou Horkou
stavení jsme odehráli dle plánu pﬁesnû sedm- v Muchovû epopeji,
krát bûhem deseti dnÛ. Kdo nevidûl, má navÏ- reÏie: ·imon Caban
dy smÛlu. Bylo to po v‰ech stránkách nároãné,
ale fajn.
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ní! Ale co se ke mnû nedoneslo? Îe Vás ten
Mucha tak zmohl, Ïe jste se nedávno museli
jít odreagovat fotbálkem aÏ kamsi do
Pohoﬁelic.
No jo, jak mÛÏeme, nazujeme kopaãky.
S Matûjkou a Stanem Slovákem, kter˘ s námi
hraje v Muchovi Gauguina, jsme se vypravili
jednu sobotu zahrát si fotbal.
A existuje vÛbec nûco jako Va‰e soukromí?
Rodina, koníãky, neﬁesti, lovestory?
Neﬁesti nemám. Jsem slu‰n˘ chlapec, ze slu‰né rodiny. Divadlo mám v genech, oba dûdeãkové ochotniãili. Také sportu holdujeme celá rodina. Star‰í bratr hrával fotbal za mládeÏnické
reprezentace a za Slavii Praha. Teì s tím pomalu konãí. Pracuje ve spediãní firmû. Máme
spolu pûkn˘ vztah. Mezi mé koníãky, mimo fotbal a divadlo, patﬁí sbûr magnetek. Mám jimi posypanou celou ledniãku. A lovestory momentálnû neproÏívám, aÏ to pﬁijde, tak to pﬁijde. Tﬁeba nûjakou ‰ikovnou „sleãnu na furt“ ukecám.
Nebo si ji kliìánko pﬁiãarujete, Ïe? Jak jsem
vypátrala, skoro 5 let jste se Ïivil jako „kouzelník, iluzionista a moderátor“!!! Pﬁímo ãesk˘
Copperfield!
No, je to uÏ dávno, zhruba od 15 do 20 let jsem se
skuteãnû Ïivil jako kouzelník. Je‰tû s jedním kamarádem z Prahy jsme objíÏdûli na‰i milou vlast
a pﬁedvádûli rÛzná kouzla a iluze. Dokonce jsme
se umísÈovali i na soutûÏích. Kolega dûlal iluze na
pódiu, já vût‰inou drobná kouzla u stolkÛ. Musím
ﬁíct, Ïe by se tímto zpÛsobem dalo celkem slu‰nû
vydûlat, ale chce to cvik, musí se trénovat. Já zaãal studovat JAMU, Roman DAMU, nebyl ãas, tak
jsme toho nakonec nechali.
Michale, pﬁiznám, Ïe Va‰e kouzelnická minulost mû dostala. Okouzlil jste i mne, ani se nemusíte jmenovat Maro‰. Povûzte, nemáte v plánu sepsat své pamûti? UÏ dnes by vydaly tak
na dva svazky.
Je‰tû rok dva poãkáme, vÏdyÈ mi je teprve sedmadvacet let!
No právû!
Dûkuji za rozhovor...,
foto: jef Kratochvil

Se Stano Slovákem
a Jaroslavem Matûjkou
v Muchovû epopeji,
reÏie: ·imon Caban

Ale váÏnû. Toto pﬁedstavení je prezentováno jako „vizuálnû hudební divadelní záÏitek“. Co si
pod tímto mÛÏeme my – budoucí diváci pﬁedstavit?
PÛvodnû mûl ·imon Caban v plánu udûlat
Muchovu epopej jako muzikál, ale velmi brzy zjistil,
Ïe to není moÏné. Mucha byl nekonfliktní ãlovûk
a jeho Ïivot postrádá zvraty, na nichÏ by klasické
muzikálové pﬁedstavení mohlo stát. Je to komorní
i velkolepé pﬁedstavení zároveÀ. Pohybuje se na
pomezí mnoha ÏánrÛ, nejblíÏ asi melodramu. Stojí
to na siln˘ch jednotliv˘ch tématech, není to Ïivotopisná hra v pravém slova smyslu. Proto v tomto
pﬁedstavení napﬁíklad nestárnu. Není podstatné,
jak je Mucha nebo Marold v kterém okamÏiku star˘, podstatn˘ je jeho vztah k vlasti, k Ïenám, k práci. Mucha byl velk˘ vlastenec. Vlastenectví bylo
souãástí jeho bytí. Dnes si tento pojem v jeho pojetí tûÏko dokáÏeme pﬁedstavit. Cel˘ Ïivot snil o realizaci cyklu Slovanská epopej, kter˘m chtûl shrnout dûjiny Slovanského národa. Îil dlouho v cizinû, ale stra‰nû moc se cítil b˘t âechem. Epopej
tvoﬁil uÏ ve vy‰‰ím vûku na zámku ve Zbirohu témûﬁ 18 let.
V tomto pﬁedstavení se opût potkáváte
s Jardou Matûjkou, Va‰ím pﬁítelem do nepohody, o kterém jste mi vyprávûl. On zde hraje
Luìka Marolda, Muchova pﬁítele v PaﬁíÏi.
Podobn˘ scénáﬁ máte také ve Tﬁech
mu‰ket˘rech,
zde
jste
slavn˘
d’Artagnan a Jarda jeho pﬁítel Aramis.
S Jardou se známe uÏ z dob studií na
JAMU. Teì uÏ je Jarda sice „starej pán“,
ale je‰tû místy slu‰nej parÈák, jak na divadle, tak v bûÏném Ïivotû. Spoleãnû
jsme uÏ hráli nesãetnûkrát. To uÏ snad
ani nejde spoãítat. Ale na‰e první spoleãné pﬁedstavení byl Samuel Beckett –
Konec hry. Pro nás to byl ov‰em zaãátek
a od tohoto pﬁedstavení jsme se od sebe
prakticky nehnuli. Spolu jsme studovali,
spoleãnû jsme nastoupili do divadla.
Dokonce jednou jsem dostal malou roliãku v jakémsi seriálu. KdyÏ jsem pﬁi‰el na
natáãení, koukám a on tam postává
Matûjka. Mûl tam taky malou roliãku.
TakÏe i ná‰ první televizní debut jsme
odehráli spoleãnû.
âlovûk by témûﬁ ﬁekl osudové spoje-
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S Evou Ventrubovou
v pastorále Betlém,
reÏie: Zbynûk Srba

DOKORAN rijen2010

24.09.2010 13:30

KRÁL: 1. J. Buben, 2. S. Mo‰a, 3. J. Mistrík
KRÁLOVNA: 1. V. Poláãková, 2. J. Gazdíková
·A·EK: 1. J. Cibula, 2. L. Koláﬁ, 3. J. Koláﬁ
âTY¤HRA: 1. J. Buben + J. Cibula,
2. S. Mo‰a + Z. Merta, 3. M. Sobol + J. Jiráãek
CENA ÚTùCHY: P. Vacek
CENA „SMOLA¤ TURNAJE“: P. Boﬁeck˘
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·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

Muchova epopej
Hudba: Ale‰ Bﬁezina
ReÏie, scéna, choreografie a libreto: ·imon Caban
1. dirigent: Ondﬁej Tajovsk˘
2. dirigent: Martin Procházka
Kost˘my: Simona Rybáková
Hudební aranÏe: Martin Wiesner
Projekce: Petr Hlou‰ek
Asistenti choreografie: Simona Lepoldová a Simona ·eligová
Asistenti reÏie: Stanislav Slovák
Dramaturgie: Klára Latzková a Dan Pﬁibyl
Korepetice: Monika Jakubíãková a Jaroslava Michalíková
Fotografie: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Premiéra: v sobotu 18. záﬁí 2010 v 19.30 na Hudební scénû MdB
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Vlastimil Harapes,
SoÀa âervená,
Monika Maláãová

Ondﬁej Tajovsk˘,
Michal Isteník

Michal Isteník,
Hana Kováﬁíková,
Simona Rybáková

Lenka Bartol‰icová, Ale‰ Bﬁezina, Ondﬁej Tajovsk˘,
·imon Caban, Michal Isteník, Hana Kováﬁíková,
Simona Rybáková, Markéta Sedláãková, Du‰an Vitázek

Michal Isteník,
Markéta Sedláãková
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markantní. V sextû uÏ
jsme první lásky, kradení
si svaãiny, vzájemné provokování klukÛ a holek
a dal‰í momenty, které hra
obsahuje, tak neproÏívali.
To jste byla tak hodná
studentka?
Od maliãka se vûnuji folkloru a v prÛbûhu ‰koly
jsem tﬁikrát t˘dnû chodila
na zkou‰ky na‰eho souboru. V Cifﬁe jsem trávila
témûﬁ ve‰ker˘ voln˘ ãas,
kde jsem se mohla dostateãnû „vyﬁádit“. Tak hodná studentka jsem zase
nebyla. Ty zásadní vztahové záÏitky jsem tedy
proÏívala mimo ‰kolu.
Byla jste ve ‰kole tﬁídní
kráskou, jako jste nyní
na jevi‰ti?
Podle toho, jak vnímám
tuto roli, si troufnu ﬁíci, Ïe
jsem nebyla ani tak tﬁídní
kráska, jako spí‰e „správná Ïába“. Se svou kamarádkou jsme ãasto pekly
s kluky, ale prÛ‰vihov˘ch
akcí jsme se nezúãastÀovaly. Nemyslete si v‰ak, Ïe
jsme zkazily nûjakou legraci, to zase ne.
Jak se cítíte v roli tﬁídní krásky?
Vnímám ji jako sympatickou dívku, která sice moc rozumu nepobrala, ale to jí nevadí. Pﬁedev‰ím musí za kaÏd˘ch okolností vypadat hezky, snaÏí se zaujmout, coÏ se
jí daﬁí hlavnû ve tﬁídû. Sv˘m zjevem a chováním provokuje nejen kantory, ale pﬁedev‰ím spoluÏáky, aãkoli má
zájem spí‰e o star‰í muÏe, nejlépe z divadelní nebo filmové branÏe, neboÈ se chce stát slavnou hereãkou.
Charakter této postavy je celkem jasnû dan˘, coÏ mi velice pomáhá.
Není v roli Irmy Jánské na Vá‰ vkus pﬁíli‰ mluveného textu?
To ne, myslím, Ïe mluven˘ text stojí vesmûs na jin˘ch
postavách. Dívky v této inscenaci mluveného slova tolik
nemají. Naopak bych ﬁekla, Ïe kvantitou je mÛj text
srovnateln˘ se zpûvem. My holky máme pár kratiãk˘ch
v˘stupÛ, ale velké mluvené pasáÏe jsou vût‰inou pro

IVANA
SKÁLOVÁ

IVANA SKÁLOVÁ
SE DOSTALA K DIVADLU NÁHODOU
Tak zlomte vaz!, ﬁíkám po skonãení pﬁíjemného rozhovoru v Divadelním sklepû pﬁíjemné blond˘nce
Ivanû Skálové. âert mû vem, jestli se nebude divákÛm líbit rovnûÏ v roli tﬁídní krásky Irmy Jánské v inscenaci reÏisérky Hany Bure‰ové ·kola základ Ïivota. Do premiéry zb˘val sotva t˘den, ãtenáﬁ uÏ moÏ-

âERT Tù VEM

ná novou hru podle Jaroslava Îáka vidûl. Ivana se
svûﬁila, Ïe vnitﬁnû má blíÏ k postavû Andy Paﬁízkové,
správné Ïáby, a také je pr˘ sama spí‰e klidnûj‰í povahy. Ale ne zas tak, aby stála v koutû. To by nemohla tak skvûle zahrát a zazpívat nároãnou
titulní roli v muzikálu Evita, nemohla by
S Klárou ·Èastnou
b˘t Mozartovou sestrou Nanny, ani hlavní
v muzikálu
postavou v muzikálu Probuzení jara, neProbuzení jara,
mluvû o dal‰ích rolích. Líbí se divákÛm
i odborné kritice, u divadla hodlá zÛstat.
reÏie: Stanislav Mo‰a
Je stále sólistkou cimbálové muziky Cifra,
má vystudovanou Janáãkovu akademii
múzick˘ch umûní, 13 let hrála na housle,
pﬁesto studuje dál, povaÏte, ekonomiku
a management. „Nejsou to pro mû zadní
vrátka. Jen mám ráda ‰ir‰í rozhled a to
nejen v oboru, ke kterému jsem pﬁi‰la
vlastnû náhodou,“ ﬁekla ke konci na‰í debaty. Zaãali jsme v‰ak ‰kolou coby základem Ïivota.
Kdybyste mûla tu moÏnost, doplnila byste tuto novou inscenaci nûjak˘m vlastním
záÏitkem ze své stﬁední ‰koly?
Asi ne. Ty zásadní vûci tam jsou. ProtoÏe
jsem studovala v Uherském Hradi‰ti, odkud
pocházím, osmileté gymnázium, kde není
pﬁechod ze základní ‰koly na stﬁední tak
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kluky. Oni jsou ti správÀáãtí... Hra je protkána spoustou písniãek, kdy holky zpívají a tanãí, kluci tvoﬁí tﬁídní „bigband“.
Ke konci stﬁední ‰koly uÏ studenti vûdí, kam pÛjdou dál. Vy jste naznaãila,
Ïe jste se ke kum‰tu dostala náhodou.
Jak?
Díky folkloru. Pﬁes folklor jsem se dostala k hostování ve Slováckém divadle
v Uherském Hradi‰ti a tam se seznámila
s hereãkou Annou Michlíãkovou, absolventkou muzikálového herectví na JAMU.
Ona mû k tomuto studiu tro‰ku navedla,
i kdyÏ jsem na stﬁední ‰kole byla orientovaná spí‰e technick˘m smûrem.
Pﬁihlá‰ku na JAMU jsem podávala jen
s jak˘msi pocitem zvûdavosti, nedávala
jsem tomu velké nadûje. I kdyÏ je ná‰ kraj
kulturnû bohat˘ a nabízí ‰irokou ‰kálu
Ïánrového vyÏití, vûnovala jsem se pﬁedev‰ím folkloru a teprve pﬁi studiu na JAMU jsem zaãala postupnû prohlubovat
své dosavadní znalosti a hloubûji se vûnovat i jin˘m huMisérables - Bídníci, hrála jste v company a zakrátdebním a taneãním ÏánrÛm.
ko pﬁi‰la Evita. Co pro Vás tehdy znamenala nabídVím, Ïe umíte také jazz...
ka hlavní role v takovém opusu?
Jazz jsem si pﬁímo zamilovala. Ve druhém roãníku jsem
Bylo to pro mne samozﬁejmû pﬁíjemné pﬁekvapení.
zaãala zpívat jazzové standardy s rÛzn˘mi jazzov˘mi
Vnímala jsem tuto nabídku jako obrovskou v˘zvu a jediuskupeními, hráli jsme napﬁíklad na mezinárodním festineãnou pﬁíleÏitost. Tehdy jsem je‰tû byla v posledním
valu Jazz Fest Brno, na Evropském svátku hudby, pﬁi
roãníku studia. PÛvodnû jsem tuto roli studovala jako
spoustû dal‰ích kulturních akcí. Dále pﬁíleÏitostnû zpíunderstudy a teprve v prÛbûhu zkou‰ení mû zaﬁadili javám s profesionálním bigbandem zvan˘m Cool Time
ko regulérní alternaci s Radkou Coufalovou a Hankou
Band, kde se setkávám s ‰irok˘m repertoárem svûtoHoli‰ovou. Myslím, Ïe to byla ze strany vedení divadla
v˘ch, ãesk˘ch i slovensk˘ch hitÛ.
taková zkou‰ka, jestli uchopím tu roli tak, jak by si pﬁedNa jevi‰ti je Vám bliÏ‰í zpûv?
stavovali, jestli se s tím dokáÏi vypoﬁádat. Vûﬁím, Ïe
Ano. V soukromém Ïivotû jsem spí‰e ti‰‰í typ, nejsem
jsem nezklamala.
moc upovídaná, i na ‰kole jsem mûla s mluven˘m sloNáv‰tûvníci Mûstského divadla Brno vûdí, co je unvem tro‰ku problémy. Pokud to ‰lo, snaÏila jsem se obderstudy, ale jen pro poﬁádek pﬁipomeÀme, Ïe je to
sah vyjádﬁit jin˘mi v˘razov˘mi prostﬁedky. V tomhle mi
jakási rezerva, herec ãi hereãka náhradník ãi návyhovuje právû muzikál Evita, kter˘ je cel˘ zpívan˘, bez
hradnice, aniÏ nûkdy pﬁedvede, co se nauãil. Vy jste
mluveného slova. Zpûvem se mi lépe vyjadﬁují pocity,
ale mûla to ‰tûstí, Ïe Vás vyvedli z této polohy...
protoÏe v mluvené hﬁe podvûdomû stále myslím na
Ano, vût‰inou pﬁichází chvíle pro understudy pouze
technickou stránku ﬁeãi. To mû tro‰ku brzdí, ale vûﬁím,
v pﬁípadû, Ïe by ani jedna z alternantek nemohla hrát,
Ïe je to jen otázka ãasu a hereck˘ch zku‰eností. Irma
pokud mluvíme o Evitû, tﬁeba by obû hrály na jiné scéJánská je moje první ãinoherní role u nás v divadle.
nû.
Na zku‰ebnách a jevi‰ti zkou‰í understudy jen miniNemá v‰ak textu tolik, aby mû to nûjak znervózÀovalo.
Máte za sebou uÏ ﬁadu rolí, jak
jste zvládala mluvené slovo
jinde?
Doposud nejvût‰í ãinoherní oﬁí‰ek pro mne nastal v muzikálu
Hello, Dolly! Tam je hodnû mluveného textu. Byla to pro mû v˘borná ‰kola, zejména pod vedením skvûlého reÏiséra Gustava
Skály, kter˘ se mi poctivû vûnoval. Obzvlá‰tû v jedné scénû.
Pﬁedstavte si, Ïe moje postava,
vdova Irena Molloyová, má hysterick˘ záchvat. Jedno slovo za
druh˘m, v rychlém temporytmu
a hlavnû NAHLAS. S tím jsem
mûla nejvût‰í problém, protoÏe
jako klidná povaha jsem se nedokázala tak projevit, jak by si
reÏisér pﬁál. Gustav mûl se
mnou v tomto smûru hodnû práce, byl ze mne hysterick˘ pomalu on! (smích)... Ale byl trpûliv˘,
S Terezou Martinkovou, Klárou ·Èastnou
jsem mu za to vdûãná.
a Martou Prokopovou v muzikálu
Do Mûstského divadla Brno
Probuzení jara, reÏie: Stanislav Mo‰a
jste se dostala poprvé na konkurz
do
muzikálu
Les
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málnû. V posledním, generálkovém t˘dnu pﬁed premiérou, kdy se zkou‰í na jevi‰ti, jsem nemohla zkou‰et vÛbec. Bylo spousta práce a pochopitelnû zkou‰ely pﬁednû Radka s Hankou. Já jsem pﬁi‰la na jevi‰tû aÏ mûsíc
po premiéﬁe, naskoãila jsem tzv. do rozjetého vlaku.
Mûla jsem jen jednu zkou‰ku na jevi‰ti v kost˘mech
a s rekvizitami. Hned napodruhé jsem uÏ hrála naostro.
I tak jsem se ale na pﬁedstavení velice tû‰ila a i pﬁes
drobnou nervozitu si ho náleÏitû uÏila.
Vzroste mladé zpûvaãce a hereãce sebevûdomí po
takovém úspûchu?
Zdravé sebevûdomí urãitû. UÏ jen to, Ïe jsem si dokázala, Ïe tvrdou a poctivou prací lze dosáhnout kladného
ohlasu, je pro mne velk˘m zadostiuãinûním. Tak ve mnû
vzrostlo i to zdravé sebevûdomí, které, podle mne, mladá hereãka potﬁebuje pro svÛj profesní rÛst a vÛbec pro
samotné bytí na jevi‰ti.
A to jste je‰tû nemûla tady stálé angaÏmá, je to tak?
Na konci sezony 2008/2009 mi pan ﬁeditel
Mo‰a nabídl angaÏmá, ale kvÛli studijním
povinnostem jsem tehdy jeho nabídku nepﬁijala. Teprve pﬁi zkou‰ení role Wendly v muzikálu Probuzení jara, kter˘ sám reÏíroval,
jsme se vzájemnû dohodli na stálém angaÏmá. Nastoupila jsem tedy v ﬁíjnu 2009.
Bídníci mûli premiéru v únoru 2009, takÏe
vá‰ umûleck˘ vzestup je pûknû rychl˘
a strm˘. Jak vás niternû poznamenala
Wendla, dívka, kterou doÏenou k andûlíãkáﬁce a nakonec umírá?
Samotná hra je velmi emotivní, pﬁíbûhy tûch
dûtí jsou v uvozovkách hrozné, pﬁesto pravdivé. I kdyÏ se s tím ãlovûk nesetká na vlastní kÛÏi, tak víme, Ïe se podobné, ne-li stejné
situace v dne‰ní spoleãnosti stále dûjí. UÏ více z nás ﬁíkalo pro Dokoﬁán, Ïe diváci nûkdy
pláãí. âasto pláãeme i my – dûti. Pﬁedev‰ím
pﬁi pohﬁbu Morice, Melchiorova nejlep‰ího
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kamaráda a pﬁi závûreãné písni, která je jistou katarzí.
Celá hra je protkána spoustou siln˘ch, emotivních pﬁíbûhÛ. Myslím, Ïe divák pﬁi prvním zhlédnutí ani nepostﬁehne ﬁadu nuancí, které Probuzení jara dûlají právû
tím mimoﬁádn˘m dílem. Tûmito detaily se snaÏím naplnit
i svou postavu Wendly, coÏ pro mne jako hereãku znamená v danou chvíli naprosté ztotoÏnûní se s rolí a následn˘ nepopsateln˘ záÏitek z odehraného pﬁedstavení.
Patﬁíte k hercÛm, kteﬁí reÏiséra spí‰e poslechnou?
Ráda poslouchám a v rámci svého zdravého rozumu
(smích) to je‰tû ‰perkuju. Nejsem ãlovûk, kter˘ se rád
prosazuje, vym˘‰lí fórky, ani improvizaci nemám moc
ráda. Vzpomínám na svou pedagoÏku na JAMU, která
ﬁíká, Ïe improvizace je vûc, kterou si mÛÏe dovolit jedinû zku‰en˘ herec. A za toho se já zatím nepovaÏuji.
Jeden z kritikÛ o Vás napsal, Ïe jste se s rolí osamûlé klobouãnice Ireny Molloyové v Hello, Dolly! vypoﬁádala ohromujícím zpÛsobem, suverénním jak
v hereckém ztvárnûní ‰armu této melancholické Ïeny, tak v pûveck˘ch v˘stupech. ZároveÀ ale dodal, Ïe
jste vûkem do této postavy je‰tû nedorostla. Ptám se
tedy, jak ovlivÀuje kritika tak mladou hereãku?
Pan kritik to myslel zcela jasnû, nemohu mít zku‰enosti
zralé Ïeny, natoÏ vdovy. Nijak mû to nepopudilo. SnaÏila
jsem se hrát, jak jsem to cítila. Kritiky si ráda pﬁeãtu. Je
to jistá zpûtná vazba, ale nûkdy mÛÏe b˘t kritika zavádûjící. Rozhodnû se jimi neﬁídím, pﬁesto se snaÏím vzít
si z nich to, co by mnû mohlo pomoci v profesním rÛstu.
Máte nûjak˘ hereck˘ vzor?
Obdivuju spoustu hercÛ, snaÏím se uãit z jejich umu.
KdyÏ jsem nastupovala na JAMU, byl m˘m vzorem mÛj
‰vagr, herec Slováckého divadla Zdenûk Trãálek. Je
m˘m vzorem poﬁád, pﬁedev‰ím v pﬁístupu k hereckému
ﬁemeslu. Jako rodil˘ Valach je pﬁím˘ a rázn˘. Takov˘
trochu protûj‰ek mé povahy, a to se mi líbí. U divadla je
nûkdy potﬁeba nebrat nûkteré vûci pﬁíli‰ váÏnû, osobnû.
K tomu mám tro‰ku sklony a proto je potﬁeba se stále
uãit.
Va‰e nejbliÏ‰í role?
V muzikálu Mary Poppins hraju company. Díky této inscenaci se nauãím stepovat, ãeká nás velké stepaﬁské
ãíslo, takÏe v‰ichni pilnû trénujeme. Jsem tomu velice
ráda. Zatím jsem nikdy nestepovala, ale vûﬁím, Ïe to
zvládnu. Miluji rytmizaci a ve stepu o ni rozhodnû není
nouze. A kdyÏ si k tomu spolu s ostatními je‰tû zazpíváme „Na to mám!“ a „Já to dám!“, tak to snad pÛjde i samo.
Jan Trojan,
foto: jef Kratochvil

Se ZdeÀkem
Junákem
v muzikálu
Probuzení jara,
reÏie:
Stanislav Mo‰a
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Dan Kalousek

Petr Gazdík

Hana Holi‰ová,
Luká‰ Vlãek

MUZIKÁLOVÁ NOC NA ·PILBERKU
Mûstské divadlo Brno pﬁedstavilo v jednom ze srpnov˘ch veãerÛ domácím divákÛm
muzikálov˘ koncert sestaven˘ z nejznámûj‰ích písní hran˘ch na Nové scénû
Mûstského divadla. Pﬁes tisíc divákÛ okouzlily ‰lágry ze slavn˘ch muzikálÛ Jesus
Christ Superstar, Bídníci, West Side Story, Josef a jeho pestrobarevn˘ plá‰t, Moulin
Rouge a dal‰ích. Kromû zahraniãních hitÛ zaznûla i domácí tvorba Zdenka Merty
a Stanislava Mo‰i Babylon. Pod vedením ‰éfa muzikálové scény a nejnovûj‰ího drÏitele ceny Thálie Petra Gazdíka byl soubor v˘bornû pﬁipraven. Mezi hvûzdn˘mi osobnostmi jsme mohli vidût Ivanu VaÀkovou, Radku Coufalovou, Hanu Holi‰ovou, Alenu
Antalovou, Petra Gazdíka, Du‰ana Vitázka, Luká‰e Vlãka a dal‰í. Veãerem sólisty
provázel tﬁicetiãlenn˘ smí‰en˘ sbor Ars Brunensis Chorus a orchestr MdB pod vedením dirigenta Dana Kalouska. Strhující atmosféru nelze popsat slovy.
Michaela Janãová
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HOSTOVÁNÍ
V GARS AM KAMP
14. 8. 2010

JESUS CHRIST
SUPERSTAR
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Gustave Moreau: Oidipus a Sfinga, 1864; detail
Sofokles
OIDIPUS KRÁL
Antická tragédie o sebepoznání
NemÛÏe b˘t sporu: Sofoklova tragédie o thébském
vladaﬁi Oidipovi platí za mistrovské dramatické dílo
i dnes, bezmála dva a pÛl tisíce let po svém vzniku.
Nové a nové inscenace v rÛzn˘ch koutech svûta se
pokou‰ejí vyrovnat se s tímto ohromujícím a otﬁásajícím, vpravdû nadãasov˘m pﬁíbûhem o zloãinu
a trestu, vinû, prohlédnutí a odpovûdnosti, o nevyhnutelné sráÏce mezi osudovou nezbytností a svobodnou vÛlí ãlovûka.
Podstatnou roli v této tragédii hraje prehistorie
dramatického dûje, která je vyjevována postupnû,
skoro jako v napínavé detektivce: Thébskému králi
Laiovi bylo vû‰tûno, Ïe zemﬁe rukou vlastního syna.
KdyÏ se dítû narodilo, mûlo b˘t na otcÛv pokyn

P¤IPRAVUJEME
usmrceno. Ale LaiÛv sluha, kter˘ byl povûﬁen tímto
úkolem, se slitoval a pﬁedal kojence past˘ﬁi korintského krále Polyba. Polybos a jeho Ïena Meropa
pﬁijali nalezence za svého a dali mu jménu Oidipus.
KdyÏ Oidipus dospûl, pﬁedhodil mu jak˘si opilec, Ïe
není synem toho, koho má za otce. Mladík se v pochybách o svém pÛvodu obrátil na delfskou vû‰tírnu,
a dovûdûl se, Ïe mu je souzeno zabít svého otce
a souloÏit s vlastní matkou. Aby se vyvaroval dûsivého orákula, obrátil se k domnûl˘m rodiãÛm zády
a rovnou z Delf zamíﬁil do Théb. Cestou se setkal
náhodou s neznám˘m muÏem a v hádce ho zabil,
netu‰e, Ïe dokonal Ïivot krále Laia, svého otce.
KdyÏ rozlu‰til hádanku Sfingy a osvobodil tak Théby
od jejího teroru, odmûnou získal thébsk˘ trÛn a ruku
ovdovûlé královny Iokasty. Po letech jeho panování
postihl Théby stra‰n˘ mor a vû‰tba prozradila, Ïe
zemû nebude zbavena této metly, dokud vrah LaiÛv
nebude odhalen a potrestán. Oidipus se pustí nekompromisnû do pátrání po vrahovi, a pﬁitom kaÏdá
novû získaná informace odhaluje jeho utajenou minulost.
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Do hry vstupuje Oidipus na vrcholu svého ‰tûstí: jako muÏ, v‰emi naz˘van˘ slavn˘ Oidipus, nejmocnûj‰í z lidí, k nûmuÏ skoro jako k Bohu upínají
morovou epidemií suÏováni Thébané svou jedinou
nadûji; sebevûdom˘ ve své roli lu‰titele hádanek
a spravedlivého krále, krále-spasitele pﬁesvûdãeného o své boÏské inspiraci, rozhodnut˘ zjistit pravdu
stÛj co stÛj. Krok za krokem se Oidipus s tragickou
nutností blíÏí k poznání, Ïe je prav˘m opakem toho,
zaã se pokládal: ne synem ·tûstûny, ale její obûtí,
ne soudcem, ale zloãincem, nikoliv králem-spasitelem, ale nesmazatelnou poskvrnou, kvÛli které mûsto hyne. Nevûdomky zabil svého otce, dopustil se
krvesmilstva, kdyÏ se oÏenil s vlastní matkou a zplodil s ní ãtyﬁi dûti. Poznav hrÛznou pravdu, kdo je a jaké ne‰tûstí pﬁivolal na sebe, své blízké i svou obec,
pﬁijímá za své ãiny plnou odpovûdnost: bere na sebe dobrovolnû údûl ‰tvance a za svou slepotu du‰evní se trestá fyzick˘m oslepením.
Kdo je Oidipus? Lidsk˘ jedinec, jehoÏ tragick˘
údûl je dán bezmocností vÛãi osudov˘m silám?
Nebo mytick˘ héros, jenÏ rozpoznává a pﬁijímá své
individuální osudové urãení a tak se stává skuteãn˘m ãlovûkem, nikoliv pouze hﬁíãkou slep˘ch mocností mytického obrazu? Je Oidipus vinen ãi nikoliv?
Je Sofoklova tragédie hra o lidské zaslepenosti
a zoufalé nejistotû lidského losu? Nebo hra o lidské
zodpovûdnosti a nezmûrné schopnosti ãlovûka postavit se proti osudu? Tedy drama o vztahu osudové
moci a lidské individuality? Je v Oidipovû pﬁíbûhu
odsouzena omezenost lidského jednání, nejistota
a slabost ãlovûka? Nebo je to obraz lidské velikosti
a síly, jeÏ sice pﬁinesou jedinci krut˘ údûl, ale zároveÀ dovolí lidem nahlédnout za meze kaÏdodenního
chování? Etc. Etc. KaÏdopádnû je Oidipus král hra
otevﬁená mnoha rÛzn˘m, ãasto i protichÛdn˘m, rozhodnû v‰ak vrstevnat˘m interpretacím: Sofoklés své
postavy nevidí jednoznaãnû a nenabízí jednoduché,
kladnû ãi zápornû formulovatelné v˘chodisko.
Nicménû to základní zÛstává: ãlovûk, jenÏ se dostal do nesnesitelné situace, v níÏ nemÛÏe Ïít dál,
a proto musí jednat, odstranit tuto nesnesitelnost.
To je úheln˘ kámen proslulé Sofoklovy tragédie,
která se zrodila bezmála pﬁed dvûma a pÛl tisíci
lety. Je jakousi Sfingou, která pﬁed inscenátory
i diváky znovu a znovu klade hádanku: co ãlovûk
jest a co znamená? A mÛÏe b˘t na divadle nûco
vzru‰ivûj‰ího, neÏ se opût a opût pokou‰et lu‰tit takov˘ rébus?
ReÏisér Stanislav Mo‰a si k inscenování vybral
nádhernû ãesk˘ pﬁeklad Jana Skácela, básníka tak
drahého srdcím v‰ech brnûnsk˘ch ctitelÛ dobré poezie (a nejenom jim), pﬁeklad, kter˘ vznikl pro na‰e
divadlo roku 1973. Scénu navrhl Jan Du‰ek, kost˘my Andrea Kuãerová. Hudbu sloÏil Zdenek Merta.
Hudebního nastudování se ujal Karel ·karka. Titulní
roli hraje Jiﬁí Mach, Iokastu Ivana VaÀková, Kreonta
Viktor Skála, slepého vû‰tce Teiresia Josef Jurásek.
V dal‰ích úlohách vystupují Jan Mazák (Staﬁec),
Michal Isteník (KorinÈan), Zdenûk Bure‰ (Past˘ﬁ),
Jaroslav Matûjka (OidipÛv sluha) a Miroslava
Koláﬁová, Irena Konvalinová, Kateﬁina Krejãová,
Tereza Martinková, Martin KﬁíÏka, Karel ·karka,
Jakub Uliãník (chór thébsk˘ch obãanÛ).
Premiéry se uskuteãní 30. a 31. ﬁíjna 2010 na âinoherní scénû Mûstského divadla Brno.
-jz-
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Jaroslav Îák - Hana Bure‰ová: ·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû pﬁedvedu,
jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snûdl jsem párek nevalné chuti
a nepﬁi‰lo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí - jak v‰ichni ctitelé ãeské filmové klasiky dobﬁe ví z legendárního snímku Martina Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ ménû je znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáﬁ vznikl na základû divadelní komedie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana napsal stﬁedo‰kolsk˘ uãitel
Jaroslav Îák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy ·tudáci
a kantoﬁi, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáﬁÛ mimoﬁádnému ohlasu.
A tak lze dnes ﬁíct, Ïe Îákovy neopakovatelné postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ - stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní ‰koly coby sportovního zápasu - jsou právem nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat ‰kola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Îákovy postﬁehy o ní. Îákova divadelní verze
se stala rovnûÏ základem adaptace Hany Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû zakomponovány populární písniãky tﬁicát˘ch let, které
v inscenaci Ïivû hraje a zpívá studentská kapela. S humorem
i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny typické ‰kolní situace, zobrazující
"vûãn˘ boj" ‰tudákÛ a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé
typy a charaktery prostﬁedí nejen ‰kolního, ale vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor Ondﬁíãek,
Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Hana Holi‰ová, Ivana Skálová,
Jan Mazák, Ladislav Koláﬁ, Martin Havelka, Ivana VaÀková.
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·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina: MUCHOVA EPOPEJ
PÛvodní projekt ·imona Cabana, kter˘ patﬁí mezi pﬁední ãeské
choreografy, scénografy a reÏiséry pﬁiná‰í na jevi‰tû Hudební scény unikátní divadelní záÏitek. Spolu s hudebním skladatelem
Ale‰em Bﬁezinou, kterého známe jako autora hudby napﬁ. k filmÛm Knoflíkáﬁi, Musíme si pomáhat, Horem pádem, Kráska v nesnázích nebo Obsluhoval jsem anglického krále, na‰el ·imon
Caban inspiraci v Ïivotû a díle celosvûtovû uznávaného secesního v˘tvarníka Alfonse Muchy. Inscenace zobrazuje dobu konce
19. století, v nûmÏ se ãesk˘ umûlec snaÏil prosadit jak v paﬁíÏské
umûlecké spoleãnosti, tak v Americe, aby nakonec stejnû zjistil,
Ïe je pevnû zakoﬁenûn ve své vlasti. Na jevi‰ti na‰í Hudební scény v této inscenaci potkáme okouzlující hereãku Sarah Bernhardt,
malíﬁe Luìka Marolda i Marii Chytilovou, Muchovu celoÏivotní lásku, kterou si umûlec po dlouholeté známosti vzal za Ïenu. Pﬁíbûh
se vine a proplétá podobnû jako secesnû dekorativní motivy na
Muchov˘ch obrazech. Rozvíjí téma lásky k vlasti, k umûní, k milované Ïenû a pomyslnû vrcholí, stejnû jako celé Muchovo dílo,
vznikem neopakovatelného, nejen rozmûry obrovského díla
Slovanská epopej. Strhující pﬁíbûh o muÏi, kter˘ se nechal uná‰et
osudem a za svého Ïivota se nedoãkal spravedlivého uznání...
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Michal Isteník, Jaroslav Matûjka, Pavla Vitázková, Karel
Jansk˘ nebo Miloslav âíÏek, Stano Slovák, Du‰an Vitázek,
Markéta Sedláãková, Tomá‰ Sagher, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající víno a skvûlé
s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je Francie zemí, která rodí
i znamenité komedie. Pierre Brochant má s pﬁáteli podivuhodn˘
zvyk. KaÏd˘ t˘den pozvou na veãeﬁi nûjakého prostého, respektive hloupého ãlovûka a cel˘ veãer se potom baví na úãet tohoto
„blbce, tupce, osla“, aniÏ by dotyãn˘ vûdûl, Ïe se mu spoleãnost
vysmívá. Dal‰ím takov˘m obûtním beránkem mûl b˘t i Francois
Pignon, jehoÏ nejvût‰í zábavou je stavût modely rÛzn˘ch budov
ze sirek. Obvykl˘ veãírek se ov‰em nekoná. Situace se podle pravidel situaãní komedie zamotává, kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena, Ïe

Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o uvádûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozﬁejmû cítí povinnost
uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního - muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patﬁí i dílo skladatele Jerryho
Hermana a libretisty a textaﬁe Michaela Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména - Hello, Dolly! Dílo, které po své newyorské
premiéﬁe v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální
hudební adaptací divadelní hry Thorntona Wildera Dohazovaãka,
jejíÏ pﬁedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka
Nestroye A jde se ﬁádit, jejíÏ pﬁedlohou zase byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda Dobﬁe stráven˘ den (geneze námûtu byla
tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující téma!).
Kdo muzikál nezná, tomu pﬁipomínáme: Jedná se o pﬁíbûh podnikavé zprostﬁedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pﬁedmûstí – dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své osobnosti dokáÏe mrzoutského starého mládence Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit
i proti jeho vÛli v galantního a milujícího muÏe. Ústﬁední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m
„chraplav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, choreograf a reÏisér Gene Kelly natoãil film s Barbrou
Streisandovou a Waltrem Matthauem v hlavních rolích. Od své
premiéry se tento muzikál hrál na Broadwayi do roku 1970 a dosáhl fantastického poãtu 2844 repríz.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor Ondﬁíãek nebo
Petr ·tûpán, Hana Kováﬁíková nebo Marta Prokopová, Radek
Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘, Jakub Przebinda nebo Ale‰
Slanina, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘, Lenka Janíková nebo Ivana Skálová, Mária Lalková nebo Tereza Martinková, Zdena
Herfortová nebo Kvûtoslava Ondráková, Jiﬁina Prok‰ová, Karel
Jansk˘, Karel Mi‰urec nebo Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

HRAJEME
jej opou‰tí. Na pomoc ne‰Èastnému manÏelovi zÛstává pouze jednoduch˘ Francois, jehoÏ vinou se do dûje pﬁiplete spirituálnû ‰ílená milenka, ‰kodolib˘ (ne)pﬁítel a dokonce kontrolor daÀového
úﬁadu. Mistrnû vybudovaná zápletka s jiskrn˘mi dialogy pochází
z pera francouzského autora Francise Vebera, kter˘ je znám˘ i jako filmov˘ autor a reÏisér. Tuto komedii plnou omylÛ, nedorozumûní, gagÛ a vá‰ní s mravoliãn˘m koncem uvedeme v reÏii
ZdeÀka âernína.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus nebo Zdenûk âernín, Luká‰ Hejlík, Jana
Glocová nebo Lenka Janíková, Patrik Boﬁeck˘, Alan Novotn˘,
Pavla Vitázková, Martin Havelka.
Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpﬁednûj‰ího souãasného autora argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a doãkala se mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co t˘den vylíãil, co
nového se mu pﬁihodilo. Skuteãnost si lehce pﬁibarvuje, nûkteré
vûci zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ jí jednoho dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho po návratu domÛ neuvûﬁitelné pﬁekvapení: jeho matka Fanny po deseti
letech „odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobnû
dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïivota svého dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí
a sly‰í, spou‰tí se ﬁetûzec komick˘ch situací, nedorozumûní, zámûn a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve své komedii o nádhernû vitální, byÈ mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏitost pﬁátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ Zdena
Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondﬁíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva
Jelínková a Josef Jurásek.

Steven Sater, Duncan Sheik: PROBUZENÍ JARA
Pﬁíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. století na motivy dramatu Franka Wedekinda v adaptaci Stevena Satera a Duncana
Sheika nab˘vá naprosto souãasn˘ charakter a jeho poselství je
alarmující. Stále Ïivé mezigeneraãní problémy mezi rodiãi a dûtmi,
mezi dûtmi a uãiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné
nepochopení, pﬁedsudky, malomû‰Èáctví - to v‰e, vãetnû sexuality a prvních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou, nekompromisností a pﬁirozeností mlad˘m lidem vlastní. Probuzení jara
(Spring Awakening) mûlo off-broadwayskou premiéru v ãervenci
roku 2006 v New Yorku, aby uÏ od 10. prosince téhoÏ roku putovalo pﬁímo na Broadway, do divadla Eugena O’Neilla. Dílo získalo
11 nominací na prestiÏní ocenûní TONY, z nichÏ dostalo 8 za nejlep‰í muzikál, reÏii, hudbu, hlavního protagonistu aj. „Jednou za
generaci, máme-li ‰tûstí, se neoãekávanû objeví nov˘ muzikál,
kter˘ v‰e zmûní. To je to vzru‰ující na úspûchu uvedení Procitnutí
jara“ (New York Observer).
Inscenace získala v ãervnu 2010 Cenu Divadelních novin.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Brandon Thomas

Charleyova teta

HUDEBNÍ SCÉNA

zakoupeno

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

D

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

A1

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

A2

·kola základ Ïivota
·kola základ Ïivota
·kola základ Ïivota

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

·kola základ Ïivota

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

C4

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

A5

·kola základ Ïivota
·kola základ Ïivota

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
Anton Pavloviã âechov

Tﬁi sestry

Robin Hawdon

Dokonalá svatba

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

E7

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

AB1

·kola základ Ïivota
·kola základ Ïivota

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Robin Hawdon

Dokonalá svatba
Brandon Thomas

Charleyova teta

100. repríza

Brandon Thomas

Charleyova teta
Sofokles

veﬁejná generálka

Sofokles

AB5

Sofokles

premiéra, P

Sofokles

premiéra

Oidipus král
Oidipus král
Oidipus král
Oidipus král

Sofokles: OIDIPUS KRÁL
antická tragédie o sebepoznání
Plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pﬁíbûh o zloãinu a trestu, vinû, sebepoznání a odpovûdnosti nabízející mimoﬁádné herecké pﬁíleÏitosti. Pﬁíbûh Oidipa je
pﬁíbûhem o síle osudu, naplÀujícího se právû skrze skutky, jimiÏ se mu lidé snaÏí
vyhnout. Pﬁíbûhem jedince, kter˘ platí za zloãin proti ﬁádu, aãkoliv tento zloãin spáchal nejen nevûdomky, ale dokonce proti racionální vÛli své i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. TﬁebaÏe byl ústﬁední a prvotní zloãin spáchán bezdûky, stal se reáln˘m
naru‰ením rovnováhy ﬁádu svûta. A je neodkladnou povinností Oidipa jako vladaﬁe, tuto rovnováhu opût nastolit, a to i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvoﬁil vûãné naléhavû rezonující drama o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza, které mÛÏe b˘t
vÛãi jedinci nesmírnû kruté, nikdy se v‰ak nesmí stát panstvím náhody a zvÛle.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jiﬁí Mach, Ivana VaÀková, Viktor Skála, Josef Jurásek, Jan Mazák, Michal
Isteník, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Bure‰, Miroslava Koláﬁová, Irena Konvalinová,
Kateﬁina Krejãová, Tereza Martinková, Martin KﬁíÏka, Karel ·karka, Jakub Uliãník
a dal‰í.

1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
9.10.
10.10.
10.10.
12.10.
13.10.
15.10.
16.10.
16.10.
17.10.
19.10.
20.10.
22.10.
23.10.
26.10.
27.10.
29.10.
30.10.
31.10.

pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
sobota
19.30
nedûle
15.00
nedûle
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
18.00
sobota
14.00
sobota
18.00
nedûle
11.00
úter˘
18.00
stﬁeda
18.00
pátek
19.30
sobota
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
19.30
sobota
18.00
nedûle
18.00

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

C5/E5

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

A6/AB6

Muchova epopej
Muchova epopej

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

Muchova epopej

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

Muchova epopej

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

C2/E2

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

A3/AB3

·imon Caban, Ale‰ Bﬁezina

A4/AB4

Muchova epopej
Muchova epopej
Muchova epopej

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Michael Kunze, Sylvester Levay

PPP/P18

Michael Kunze, Sylvester Levay

PP1

Mozart!
Mozart!

Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

Ptákoviny podle Aristofana
Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta

Ptákoviny podle Aristofana

John Dempsey, Dana P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

John Dempsey, Dana P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar
A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar
A. Lloyd Webber, T. Rice

Jesus Christ Superstar

ZÁJEZDY: 10. 10 hostuje Mûstské divadlo
Brno s muzikálem Probuzení jara v Jablonci
nad Nisou, 19. 10. s tragikomedií Tﬁi sestry
v âeské Tﬁebové, 21. 10. s komedií Brouk
v hlavû v Praze a 24. 10 s muzikálem
Probuzení jara v Uherském Hradi‰ti.
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12.11.
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14.11.
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16.11.
17.11.
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22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

pondûlí
18.00
úter˘
18.00
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
18.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
19.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
18.00
stﬁeda
18.00
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
18.00

HUDEBNÍ SCÉNA

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

William Shakespeare

Macbeth

Divadlo v Dlouhé

Sofokles

A4

Oidipus král
Robin Hawdon

Dokonalá svatba

zakoupeno

Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

·kola základ Ïivota

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koloãava

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koloãava

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koloãava

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a

Koloãava

Robin Hawdon

zakoupeno

Robin Hawdon

záznam âT

Robin Hawdon

záznam âT

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Sofokles

A1

Oidipus král

Sofokles

A2

Sofokles

A3

Sofokles

AB4

Sofokles

D

Oidipus král
Oidipus král
Oidipus král
Oidipus král
V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc

A2010

V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc

PPP

V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc

P18

Betlém
Betlém
Betlém

3.11.
19.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

stﬁeda
19.30
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
18.00
pondûlí
19.30
úter˘
19.30

Koncert v rámci festivalu Moravia Music Fest 2010

Danish radio Big Band & B Side Band

P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
veﬁejná generálka
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
C5/E5
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
premiéra, P
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe

Mary Poppins

P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe

Mary Poppins

P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
C2/E2
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe

Mary Poppins

P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
C4
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
A5/AB5
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
A6/AB6
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe

Mary Poppins

P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
A1/AB1
P. L. Traversová, R. Sherman, R. Sherman, J. Fellowes, G. Stiles, A. Drewe
Mary Poppins
A2/AB2

Brandon Thomas

Charleyova teta
Brandon Thomas

Charleyova teta
Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ
V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc

M2010

V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc

PP1

Betlém
Betlém

ZÁJEZDY: 11. 11. hostuje MdB s komedií
Charleyova teta v Kolínû.

William Shakespeare
Divadlo v Dlouhé
MACBETH
Jak velkou odmûnu zaslouÏí hrdina? Má Macbeth zabít krále? Kdo zabije jeho? Dá se na cestu Birnamsk˘
les? Smyje voda potoky krve?
Hra o tûch, kteﬁí se v osudové vteﬁinû rozhodli ‰patnû.
Klasika, jakou jste je‰tû nevidûli.
Pﬁekvapiv˘ v˘klad textu, kter˘ ãasto rozru‰uje jeho tradiãní chápání a témûﬁ vÏdy boﬁí zaÏité konvence a nefunkãní kli‰é opírá reÏisér Jan Mikulá‰ek o v˘raznou
scénografii Marka Cpina.
ReÏie: Jan Mikulá‰ek
Hrají: Jan Vondráãek, Jiﬁí Wohanka, Martin Matejka,
Vojtûch Vondráãek, Tomá‰ Turek, Miroslav Hanu‰, âenûk Koliá‰, Miloslav König, Martin Velik˘, Tobiá‰
Vacek, Bruno Aguas, Klára Sedláãková - Oltová,
Gabriela Mikulková, Magdalena Zimová, Marie
Turková, Martin Kocourek.
Délka pﬁedstavení: 150 min.
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Hrají: Jiﬁí Mach nebo Ondﬁej Bábor, Vojtûch Blahuta nebo Luká‰
Janota, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Radek Novotn˘ nebo
Vladimír ¤ezáã, Jakub Przebinda nebo Luká‰ Vlãek, Tomá‰
Novotn˘ nebo Viktor Polá‰ek nebo Ale‰ Slanina, Svetlana
Slováková nebo Ivana Skálová, SoÀa Jányová nebo Tereza
Martinková, Hana Holi‰ová nebo Michaela Horká, Irena
Konvalinová nebo Jana Musilová, Zdenûk Junák nebo Milan
Nûmec a dal‰í.
Vhodné pro mládeÏ od patnácti let.
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ
Pﬁíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny matky si pﬁivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe
snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemﬁe i Král, je jí mladá
Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pﬁed smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami –

HRAJEME
jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dﬁímala, jedna pro
Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud
malé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se podaﬁilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se jí zbavit sama...
Na pozadí známé pohádky bratﬁí GrimmÛ, jemnû inspirováni proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvoﬁí hudební skladatel
Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napûtí, ztﬁe‰tûného
humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozﬁejmû koﬁenûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ má
v‰echny pﬁedpoklady b˘t pﬁíjemn˘m pﬁedstavením, nabízejícím
dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan Apolenáﬁ
nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert
Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláﬁ nebo Igor Ondﬁíãek, Jiﬁí
Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník,
Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub Przebinda nebo Jiﬁí
Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.
Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty kontinentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m rodákem,
a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve svûtové premiéﬁe
jej v roce 1999 uvedly Spojené scény VídeÀské, aby ho pak dále
s úspûchem hráli napﬁ. i v Hamburku, Budape‰ti, Tokiu... Jde nejen o biografick˘ pﬁíbûh slavného skladatele, n˘brÏ boj génia
s prÛmûrností, o jeho stﬁet se spoleãností, o jeho snaze osvobodit
se z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlastního otce,
Leopolda Mozarta, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem. JakoÏto umûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává snadn˘m terãem pomluv, lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti
i mal˘ genius, 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, pere se o svou svobodu.
V âeské republice pak jde o vÛbec první nastudování a uvedení
jednoho z titulÛ dnes svûtovû proslulé autorské dvojice Kunze Levay.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Jan JeÏek nebo Michal
·ebek, Marta Prokopová nebo Ivana Skálová, Petr Gazdík nebo
Jiﬁí Mach, Jan Apolenáﬁ nebo Luká‰ Vlãek, Lenka Bartol‰icová
nebo Monika Havlíãková, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová,
Jana Musilová nebo Markéta Sedláãková, Kateﬁina Krejãová nebo Lucie ·auerová, Tereza Martinková nebo Svetlana Slováková,
Eva Jedliãková nebo Andrea Bﬁezinová, Rastislav Gajdo‰ nebo
Tomá‰ Sagher, Petra Kocmanová nebo Kvûtoslava Ondráková,
Milan Nûmec nebo Jakub Przebinda a dal‰í.
Jiﬁí Îáãek, Zdenek Merta: PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu tnout do
Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních spoleãensk˘ch
„elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván praotcem v‰ech satiri-
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kÛ. PﬁestoÏe jsou jeho hry témûﬁ 2400 let staré, jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiãnosti stále inspirující. Zﬁejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj‰í adaptací v âechách je pﬁepis PtákÛ básníka Jiﬁího Îáãka Ptákoviny podle Aristofana, jeden z ojedinûl˘ch
poãinÛ ãeského satirického divadla 80. let. Îáãek svou znaãnû
volnou adaptaci Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy komentoval vûtou:
„Na pﬁípadnou námitku, Ïe tohle uÏ je jiná hra neÏ Ptáci, mohu odpovûdût protinámitkou, Ïe i svût se od Aristofanov˘ch dob ponûkud zmûnil.“ Jde o text, kter˘ má pro Mûstské divadlo takﬁíkajíc
historick˘ v˘znam – pﬁi jeho inscenaci se v tûsnû pﬁedrevoluãním
Národním divadle poprvé se‰li reÏisér Stanislav Mo‰a a hudební
skladatel Zdenek Merta. Nyní se k patﬁiãnû aktualizovanému a revidovanému textu vracejí, aby se opût pokusili (Îáãkov˘mi slovy)
„vyvolat ducha lidové ta‰kaﬁice s její Ïivelnou hravostí, plebejskou
neuctivostí a humornou nadsázkou.“ NeboÈ: „Staré se tváﬁí jako
nové, /coÏ mûní leda kolorit./ VÏdycky se sãuchnou vyÏírkové/
a usadí se u koryt!“
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav Gajdo‰ nebo
Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel Mi‰urec, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo Tereza Martinková,
Libu‰e Barto‰ková nebo Martina Severová, Jiﬁí Mach nebo Jakub
Przebinda, Michal Isteník, Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina,
Svetlana Slováková, Ivana Skálová nebo Pavla Vitázková, Zdena
Herfortová nebo Markéta Sedláãková, Jan Apolenáﬁ nebo
Ladislav Koláﬁ, Igor Ondﬁíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav Matûjka,
Zdenûk Junák nebo Erik Pardus, Luká‰ Vlãek, Mária Lalková,
Vojtûch Blahuta, Eva Jedliãková a dal‰í.
John Dempsey, Dana P. Rowe: âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na tﬁi filmové pﬁedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na Cher ãi Michelle Pfeiffer
a Susan Sarandon - znudûné Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku
v New England? Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pﬁiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû
zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack
Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého
producenta Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice John Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana Rowe
(hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálového pﬁíbûhu s vtipn˘mi texty
podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, která úspû‰nû
vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány
s patﬁiãnou ironií i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéﬁe 18. 7. 2000 v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej uvádí
v pﬁekladu Jiﬁího Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Ivana
VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana Musilová, Johana
Gazdíková nebo Markéta Sedláãková, Alena Antalová nebo Hana
Holi‰ová nebo Jitka âvanãarová, Krist˘na ·ebíková nebo Marta
Prokopová, Igor Ondﬁíãek nebo Milan Nûmec, Lenka Bartol‰icová
nebo Michaela Fojtová nebo Zuzana Maurery, Kateﬁina Krejãová
nebo Mária Lalková, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján
Jackuliak nebo Tomá‰ Sagher, Monika Svûtnicová, Martina
Severová, Magda Vitková a dal‰í.
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: JESUS CHRIST SUPERSTAR
Souãasn˘ britsk˘ autor Andrew Lloyd Webber, oznaãovan˘ za
„krále muzikálu“, je také jedin˘m svûtov˘m autorem, jemuÏ se na
Broadwayi hrály tﬁi muzikály souãasnû. Jeden z tûch nejslavnûj‰ích, jímÏ pokraãoval v tradici rockov˘ch oper, je bezpochyby
Jesus Christ Superstar z roku 1971. Pﬁíbûh vychází z Nového zákona a zpracovává posledních sedm dní Ïivota JeÏí‰e Krista z pohledu toho, kdo jej nakonec zradil – Jidá‰e I‰kariotského. Je postaven na stûÏejních momentech JeÏí‰ov˘ch posledních dní, jako
je pﬁíjezd do Jeruzaléma, vyhnání pﬁekupníkÛ z chrámu, poslední
veãeﬁe, Jidá‰ova zrada v Gethsemanské zahradû, stejnû jako
soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukﬁiÏování. Jesus Christ
Superstar ãekal obrovsk˘ úspûch – jen pﬁi svém prvním lond˘nském uvedení se doãkal více neÏ 3350 repríz a dodnes patﬁí k tûm
nejhranûj‰ím Webberov˘m dílÛm vedle Fantoma opery, Cats
a Evity.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Du‰an Vitázek, Jana Musilová nebo
Ivana VaÀková, Petr Gazdík nebo Ján Jackuliak, Jan Apolenáﬁ nebo Igor Ondﬁíãek, Zdenûk Junák nebo Jan Mazák, Rastislav
Gajdo‰ nebo Jakub Uliãník a dal‰í.
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA * ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK * FIEBER * JOSEK * DU·EK * MICHÁLEK * SRBA * MAJEROVÁ * ANTALOVÁ * POSTRÁNECK¯ * ÎÁâEK *
VLA·ÍNOVÁ * STARINA * HLOU·EK

ALE·
B¤EZINA
„HUDBU POSLOUCHÁM
KVÒLI POZNÁNÍ A KVÒLI EMOCÍM“
Jak se to stane, Ïe se ãlovûk stane profesionálním hudebním skladatelem a zároveÀ muzikologem? Jaká byla Va‰e cesta
k hudbû?
Nejdﬁíve jsem si vybral housle – bylo mi tehdy
‰est let a sly‰el jsem v rádiu úchvatnou skladbu pro housle a orchestr. Maminka mi jednak
ﬁekla, Ïe ten sólov˘ nástroj jsou housle, jednak projevila dostateãnou duchapﬁítomnost,
aby na mÛj dotaz, zda bych to nûkdy mohl
hrát, odpovûdûla kladnû. Tou skladbou byl mimochodem CísaﬁÛv slavík od Václava Trojana,

HOST DO DOMU
takÏe aniÏ bych to byÈ jen tu‰il, zrodila se tehdy ve mnû láska k hudbû filmové. S houslemi
jsem pak absolvoval Konzervatoﬁ v Plzni, kde
jsem si díky prof. BokÛvkové zamiloval i muzikologii a tu jsem pak studoval na Karlovû univerzitû a na univerzitách v Basileji a Berlínû.
V Praze jsem se hned po pﬁíchodu spﬁátelil

s Janem Hﬁebejkem
a okruhem jeho kamarádÛ. Z nûkter˘ch
z nich se pak stali filmaﬁi a zaãali mne
z nedostatku jin˘ch
moÏností oslovovat
kvÛli hudbû – nejprve
jen jako houslistu,
pak jsem do ‰kolního
filmu Jana Hﬁebejka
aranÏoval hudbu jin˘ch autorÛ a nakonec si Petr Zelenka
ﬁekl o pÛvodní hudbu
do filmu Knoflíkáﬁi.
Od té doby jsem spolupracoval s mnoha
reÏiséry, vedle Hﬁebejka a Zelenky téÏ
napﬁ. s Jiﬁím Menzelem na filmu Obsluhoval
jsem anglického krále, ãasto jsem psal hudbu
i do divadelních inscenací Jiﬁího Ornesta,
Jiﬁího Nekvasila, Martiny Schlegelové a dal‰ích. V té dobû mne zaãali oslovovat pﬁátelé
hudebníci, zda bych pro nû nenapsal nûjakou
koncertní skladbu a to celé vyvrcholilo v roce
2006, kdy si u mne SoÀa âervená pro Národní
divadlo v Praze objednala komorní operu Zítra
se bude…, která se hraje od dubna 2008 nepﬁetrÏitû aÏ dodnes a byla dokonce i zfilmována.
Jste zároveÀ hudebním praktikem a teoretikem. Jak jde dohromady skládání hudby
s psaním odborn˘ch studií?
Odborné práce pí‰i o hudbû 20. století, zejména o hudbû Bohuslava MartinÛ. Moje
vlastní hudba je natolik jiná, Ïe si ty dvû profese vÛbec nepﬁekáÏí, naopak se velmi vhodnû doplÀují, protoÏe je velmi pouãné studovat
partitury takov˘ch mistrÛ, jako je MartinÛ.
Co je tûÏ‰í? Uplatnit se jako skladatel
nebo muzikolog? Máte i ﬁadu zku‰eností ze zahraniãí. Jak se situace venku li‰í s na‰í domácí?
Ke mnû v‰echno aÏ doposud pﬁi‰lo samo, jen jsem na to musel vÏdy b˘t dÛkladnû pﬁipraven. Stejnû jako si u mne aÏ doposud skladby vÏdycky nûkdo objednal, mûl
jsem velké ‰tûstí i v muzikologii. Skladatel
Viktor Kalabis chtûl v polovinû 90. let, kdy byl
prezidentem Nadace Bohuslava MartinÛ, zaloÏit studijní centrum, zamûﬁené na tohoto autora a pﬁi hledání vhodného muzikologa nara21
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zil na nûkteré texty, které jsem tehdy
z Basileje posílal do ãeského hudebního tisku.
Pozval mne do Prahy, dal mi plnou dÛvûru
a tak se jiÏ patnáct˘m rokem mohu vûnovat
vedení Institutu Bohuslava MartinÛ.
Proã se zab˘váte právû osobností
Bohuslava MartinÛ? Co Vás k nûmu pﬁivedlo?

Nejdﬁíve to byla jeho hudba, která se mi zalíbila na první poslech. Dodnes si vzpomínám
na úÏas, kter˘ jsem pocítil pﬁi hraní jeho
Rhapsody – Concerto pro violu a orchestr
a vzápûtí na fascinaci jeho Symfonick˘mi fantaziemi (Symfonií ã.6). ZatouÏil jsem poznat
blíÏe skladatele, kter˘ byl v rozpûtí nûkolika
málo let schopen napsat dvû tak odli‰ná a pﬁitom nádherná díla. Bûhem poznávání jeho
hudby jsem poznal i jeho osobnost, hlubokomyslnou, skromnou, prostou, plnou humoru
a lásky. Jeho úvahy o hudbû patﬁí k tomu nejlep‰ímu, co na toto téma bylo kdy napsáno,
jeho Ïivot je pak dokladem toho, jak˘ch v˘‰in
mÛÏe dosáhnout ãlovûk, kdyÏ se dokáÏe dokonale soustﬁedit na svou hudbu.
Jste nebo jste byl ãlenem ﬁady rÛzn˘ch institucí (napﬁ. Umûlecké rady festivalu
PraÏské jaro, Umûlecké rady ND v Praze
Umûlecké rady festivalu Moravsk˘ podzim,
Hudebního odboru Umûlecké besedy, grémia pro udílení ceny Nadace F. X. ·aldy
a Správní rady Konzervatoﬁe Duncan
Centre Prague). V ãem vlastnû taková práce spoãívá? Co v‰echno mÛÏete ovlivnit?
Úãastním se diskusí o dramaturgii a o celkovém smûﬁování té které instituce. V kaÏdé
z nich jsem v trochu jiné pozici, takÏe nûkde je
má úãast vidût více a nûkde trochu ménû.
Hlavnû pﬁitom ale poznávám zajímavé lidi
a uãím se od nich.

Va‰e skladatelská tvorba zasahuje do v‰emoÏn˘ch smûrÛ. Jak se li‰í práce pro film
od práce pro divadlo a psaní samostatn˘ch dûl?
Tvorba pro divadlo je zaloÏena na spolupráci
s inscenaãním t˘mem, jehoÏ je skladatel sice
dÛleÏitou souãástí, ale hlavní slovo má logicky
vÏdy reÏisér. Ve volné tvorbû mám vût‰í svobodu, nikdo mi do toho nemluví, ale také se za
nic neschovám a za neúspûch si mohu v˘hradnû sám. Jinak divadlo potﬁebuje podle
mého názoru pﬁímoãaﬁej‰í hudbu neÏ film, kde
si je moÏné vyhrát s vût‰ími rafinovanostmi.
KdyÏ pí‰ete filmovou hudbu, máte moÏnost zasahovat do celkového vyznûní?
Nebo jde o práci na zakázku podle poÏadavkÛ reÏiséra?
Díky tomu, Ïe spolupracuji v naprosté vût‰inû
pﬁípadÛ se sv˘mi pﬁáteli, mívám docela nadstandardní moÏnost ovlivnit hudební sloÏku filmu a moc si toho váÏím.
Pracoval jste s ﬁadou v˘znamn˘ch ãesk˘ch
filmov˘ch reÏisérÛ (Hﬁebejk, Menzel, Zelenka). Jak se jejich pﬁístup k filmové hudbû
li‰í? Jak se Vám s nimi spolupracovalo?
S Petrem Zelenkou jsem pracoval jen v jeho
zaãátcích, konkrétnû na jeho mystifikaãních
dokumentech (Visací zámek, MÀága Happy
End) a na Knoflíkáﬁích. Tehdy jsme ani jeden
z nás nevûdûli, co máme vlastnû od druhého
poÏadovat. Jan Hﬁebejk mi jiÏ od Musíme si
pomáhat posílal rané verze scénáﬁe, abych
mohl o hudbû dostateãnû dlouho pﬁem˘‰let
a pak o ní se mnou vÏdy diskutoval. JelikoÏ se
jeho filmy od sebe dost v˘raznû li‰í – Horem
pádem je vystavûné úplnû jinak, neÏ tﬁeba
Kráska v nesnázích nebo Kawasakiho rÛÏe zaãínáme vÏdy úplnû od zaãátku. No a Jiﬁí
Menzel má úplnû jin˘ hudební vkus neÏ oba
pﬁedchozí reÏiséﬁi, miluje hlavnû klasickou
hudbu a kvalitní populár. Díky jeho nekoneãné
trpûlivosti a schopnosti popsat pocitovû velmi
pﬁesnû svou pﬁedstavu jsem mu ale nakonec
odevzdal hudbu, která se líbila nám obûma
(skladbu Císaﬁská hostina dokonce nedávno
opût pouÏil, a sice do dokumentu MÛj Dubrovnik).
Rád spolupracujete s jiÏ „osvûdãen˘mi“
kolegy, nebo vyhledáváte nové pﬁíleÏitosti? Je v˘hodou pracovat s lidmi, s nimiÏ se
jiÏ dobﬁe znáte?
Dûlal jsem s profesionály i se studenty, s divadlem, filmem i televizí… ¤ekl bych to tak, Ïe
rád spolupracuji s kaÏd˘m, kdo mi nabídne
vzru‰ující projekt.
Jak˘ je to pro skladatele pocit, strávit nûkolik mûsícÛ nad vytváﬁením hudební partitury, své vlastní vize a potom ji odevzdat
a nechat napospas hudebníkÛm, interpretÛm, dirigentÛm…?
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Já jim ji ale vÛbec nenechávám napospas, naopak, úãastním se natáãení a nutím k tomu
i „své“ reÏiséry a jsem pak vÏdy mile pﬁekvapen, kolik toho hudebníci dokáÏou sami vloÏit
do mé hudby a nakolik ji tím obohatí. Je‰tû nikdy se mi nestalo, Ïe bych dal pﬁednost své
demonahrávce pﬁed tím, co potom vytvoﬁili
‰piãkoví hudebníci ve studiu.
Jak˘ byl Vá‰ podíl na Muchovû epopeji?
Nechal se autor libreta, scény a reÏisér ·imon Caban pﬁesvûdãit, Ïe by mûlo b˘t nûco podle Vás? Jak se Vám s ním spolupracovalo?
·imon Caban mne oslovil s hotov˘m scénáﬁem, na kterém se pak samozﬁejmû je‰tû mnohé zmûnilo. MÛj vklad spoãívá hlavnû v tom, Ïe
jsem mu rozmluvil jeho pÛvodní zámûr nechat
texty zpívat a ne mluvit a pak snad i v tom, Ïe
jsem mu svou hudbou vytvoﬁil na nûkter˘ch
místech pﬁíleÏitost, aby vyjádﬁil svou vizi více
obrazem, neÏ mluven˘m slovem.
S ·imonem Cabanem jste pojmenovali své
dílo vizuálnû hudební divadelní záÏitek.
Kdybyste mûl jako teoretik vysvûtlit tento
Ïánr, jaká slova byste pouÏil?
Ve své podstatû je to vlastnû celoveãerní melodram. Ale vÛãi tomuto pojmu má mnoho lidí
ﬁadu pﬁedsudkÛ, protoÏe si vzpomene na nûjak˘ stra‰liv˘ záÏitek z raného dûtství a pﬁedstaví si pod ním vyslouÏilého barda pateticky
pﬁekﬁikujícího hlasitou symfonickou hudbu nesrozumiteln˘mi texty mdlého obsahu. Já bych
tomu nejradûji ﬁíkal hudební epopej.
Bûhem zkou‰ení Muchovy epopeje jsme
pﬁicházeli ãasto na to, Ïe nûkde potﬁebujeme hudbu zmûnit nebo i pﬁipsat. Kolik jste
toho musel do pÛvodní partitury zmûnit
a pﬁidat? Vyhovuje Vám taková práce „za
pochodu“ nebo radûji sám urãujete, jak
bude koneãná verze vypadat?
Takhle je tomu úplnû pokaÏdé. Najednou totiÏ

vidíte kost˘my a scénu, sly‰íte opravdové herce a hudebníky… To v‰echno se musí nutnû
projevit a jedinû takto vznikne z ﬁady individuálních nápadÛ jednotliv˘ch aktérÛ spoleãn˘
celek. Pﬁiznávám se, Ïe to je pro mne na práci na divadle vlastnû to nejkrásnûj‰í.
Kdybyste mûl v˘tvarnou tvorbu Alfonse
Muchy pﬁirovnat k nûjaké hudební osobnosti ãi epo‰e, kde by byla ta paralela?
Kdo v hudebních dûjinách pracuje s barvami tak jako Mucha?
Svou naprostou sdûlností mi Mucha pﬁipomíná Julese Masseneta, dÛrazem na smyslnou
barevnost pak Clauda Debussyho. A sv˘m
vlasteneck˘m chápáním smyslu umûní na‰eho Josefa Suka.
Jak˘ je vÛbec Vá‰ vztah k dílu Alfonse
Muchy? Je Vám v nûãem blízk˘?
Jeho dílo miluji od dûtství. Zaãalo to samozﬁejmû reprodukcemi plakátÛ, pak jsem nûkolikrát vidûl Slovanskou epopej a nakonec jsem
objevil i jeho úÏasné fotografie. âetl jsem také
krásnou monografii Jiﬁího Muchy. Alfons
Mucha je mi velice blízk˘ vyváÏeností racionální a emocionální sloÏky své tvorby a dÛrazem na perfektní zvládnutí svého ﬁemesla.
Posloucháte hudbu pﬁi relaxaci jako vût‰ina lidí? Nebo je pro Vás spojena s prací?
Co je hudba Va‰eho srdce?
Relaxací je pro mne jedinû ticho. Hudbu poslouchám kvÛli poznání a kvÛli emocím, které
Ïádné jiné umûní nedokáÏe vyjádﬁit tak bezprostﬁednû a pﬁitom víceznaãnû. Skladby, které miluji, nevnucují jeden jedin˘ moÏn˘ pﬁístup, ale jsou jako ty dûtské kaleidoskopy, které pﬁi kaÏdém pootoãení vytvoﬁí novou kombinaci nûãeho, co jsme povaÏovali za dÛvûrnû
známé.
Dûkuji za rozhovor.
Klára Latzková,
foto: jef Kratochvil
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Jana z Arku na hranici
scénické oratorium

Orchestr: Janáãkova filharmonie Ostrava
Sbor: PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor
Sbormistr: Luká‰ Vasilek
Kantiléna (Brno)
Sbormistr: Jakub Klecker
Dirigent: Jakub Klecker
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Scéna: Jaroslav Milfajt
Choreografie: Igor Barberiã
Asistentka choreografie: Aneta Majerová
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Asistent reÏie: Stanislav Slovák

Hrají: Svetlana Slováková (Jana z Arku),
Ladislav Lakom˘ (Bratr Dominik),
Jan Mazák, Viktor Skála, Jiﬁí Mach,
Mária Lalková, Lenka Janíková
Taneãní role: MdB
Zpívané role: Jana DoleÏílková - soprán
(Panna Maria/Markéta),
Kateﬁina Jalovcová - alt (Kateﬁina),
Jozef Kundlák - tenor (Herold I.-písaﬁ/Porcus),
Jan ·Èáva - bas (Herold II.)
Korepetice: Ondﬁej Tajovsk˘
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14. 10. 2010
v 19.30 hod.

Hala Rondo

V roce 1935 zkomponoval pÛvodem ‰v˘carsk˘ skladatel Arthur Honegger na
text Paula Claudela rozsáhlé celoveãerní oratorium o nepohodlné svûtici
Janû z Arku. Témûﬁ okamÏitû se dílo stalo souãástí svûtov˘ch pódií. V reÏii
Stanislava Mo‰i a pod taktovkou Jakuba Kleckera, v exkluzivním pûveckém,
hereckém i taneãním obsazení se nepochybnû podaﬁí prokázat Ïivotnost
a neustálou aktuálnost francouzského veledíla.
Viktor PantÛãek
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Za nejvût‰í dílo Arthura Honeggera
(1892–1955) se povaÏuje oratorium o svaté
Janû. Mezi velk˘mi skladbami s humanistick˘m
posláním, jimiÏ vrcholí HoneggerÛv tvÛrãí odkaz,
dosáhla právû Jana z Arku na hranici zaslouÏenû nejvût‰ího ohlasu – sv˘m prÛbojn˘m tvarem, monumentálními rozmûry a pﬁesvûdãivou
angaÏovaností: na sklonku tﬁicát˘ch let, kdy mezinárodní krize zaãala dospívat ke katastrofû,
pﬁi‰el skladatel s prvním ze sv˘ch dûl, jeÏ se stala svûdomím doby a pﬁedev‰ím Francie.
Ne náhodou se stala jeho hlavní postavou
Jana z Arku, jeÏ vystupuje jako symbol mravní
ãistoty a velikosti z doby, která patﬁila k nejhor‰ím v dûjinách její vlasti: nekoneãnû vleklá stoletá válka s Angliãany zvrhla se uÏ dávno v pusto‰ivé pﬁepady, drancující bez v˘bûru francouzské
území, a navíc vyvstal z burgundského vévodství samostatn˘ stát, jenÏ ve spojenectví
s Angliãany rozvracel zbytky francouzského království pod nerozhodn˘m dauphinem Karlem
z Valois. V této situaci se objevuje u jeho dvora
devatenáctiletá pasaãka Jana, nav‰tívená poselstvím sv˘ch HlasÛ, a zaãíná uskuteãÀovat
svÛj program spoãívající v pﬁesvûdãení, Ïe
Francie pﬁestane trpût, sjednotí-li se pod vládou
silného a uznávaného krále. Prvním z jejích zázrakÛ bylo, Ïe se k dauphinovi vÛbec dostala
a Ïe se jí ho podaﬁilo pﬁesvûdãit. Vojsko, které jí
svûﬁil, ‰lo pak skuteãnû od vítûzství k vítûzství,
podporováno lidem, jemuÏ Janin zjev vnukl koneãnû jakousi nadûji. Dobylo tak ﬁadu mûst, také Reme‰e, kde mohl b˘t Karel koneãnû korunován na krále. Janina vûc v‰ak byla jeho vûcí
jen pokud mu pomáhala k moci; kdyÏ byla (zradou) zajata Burgunìany, ztratil o ni zájem. Jana
byla prodána AngliãanÛm a v okázalém církevním procesu odsouzena k upálení jako kacíﬁka
a ãarodûjnice.
Ke sloÏitému textu Paula Claudela pﬁistupoval Honegger s jist˘mi rozpaky; rychle se v‰ak
nadchl, kdyÏ si uvûdomil, Ïe prolínáním nûkolika
ãasov˘ch rovin postihuje Janin pﬁíbûh s maximální úãinností dávaje mu spád, atmosféru, gradaci a monumentalitu. Základní situací je krátká
chvíle pﬁed smrtí, kdy Jana ve vizionáﬁském
vzru‰ení znovu proÏívá jeho klíãové okamÏiky,
bráníc jeho smysl proti pochybnostem, jimÏ ji vystavilo její utrpení uprosﬁed spílajícího davu a nelítostn˘ch soudcÛ z ﬁad církve, jíÏ se cítila poddána. Ztûlesnûním jejího alter ega je postava

Bratra Dominika s knihou o jejím procesu; jejich
rozhovor argumentují reminiscence na jednotlivé situace pﬁíbûhu.
V nich vystupují historické postavy v podobenstvích, jeÏ jim pﬁidûlila jejich úloha v Janinû
pﬁíbûhu. Prase, jeÏ pﬁedsedá obludnému soudu
zvíﬁat, je vlastnû Petr Cauchon (jeho jméno zní
jako cochon, francouzsky prase), mistr paﬁíÏské
univerzity a biskup beauvaisk˘, jenÏ mûl osobní
zájem a také hlavní zásluhu na Janinû odsouzení. V podobenství karetní hry, jeÏ rozhodla o jejím osudu, vystupují kromû královsk˘ch vÛdcÛ tﬁí
zúãastnûn˘ch stran (anglické, francouzské
a burgundské) také Vilém z Flavy, kapitán posádky v Compiègne, jenÏ dal uzavﬁít bránu pﬁed
ustupujícím Janin˘m houfcem pﬁi osamûlém v˘padu, Jan Lucembursk˘, velitel burgundského
oddílu, jenÏ Janu zajal a prodal AngliãanÛm, dále vévoda z Bedfordu, anglick˘ regent, kter˘ zajatou koupil a vydal soudu, a koneãnû Regnault
z Chartres, kancléﬁ francouzského krále, jenÏ
neuãinil nic pro její záchranu. V obrazu královy
korunovaãní cesty vystupují lidové postavy
Kmotra Pytle a Matky Beãky jako alegorie úrodné severní a vinorodé jiÏní ãásti Francie, o jejichÏ spojení se Jana zaslouÏila. Svaté Markétu
a Kateﬁinu povaÏovala za své patronky, jejich
byly ony Hlasy, jeÏ ji celou dobu vedly.
Smysl a tvar Claudelova textu postihl
Honegger nekonvenãním spojením ﬁady slohov˘ch prvkÛ, jeÏ ãiní z jeho skladby nûco mezi
oratoriem, operou a také stﬁedovûkou duchovní
hrou. Obû hlavní a nûkteré dal‰í postavy mluví,
ostatní zpívají, vazba témat a reminiscencí spojuje dvanáct scén pﬁedlohy v plynul˘ proud; pﬁechody z jedné ãasové roviny do druhé, návraty
zpût a opût propadání do ãasového prostoru
jsou provedeny s nenapodobiteln˘m mistrovstvím. Pﬁitom od zaãátku aÏ po strhující závûr
roste nejvlastnûj‰í poselství skladby: kaÏdé dal‰í procitnutí u kÛlu je pro Janu ménû bolestné,
ze spílajícího davu se v jejím vidoucím zraku stává blahoﬁeãící francouzsk˘ lid, pro nûjÏ není
marno umﬁít, a její Hlasy, které ji dovedly ke kruté a potupné smrti a pak ji opustily, se k ní v tomto poznání vracejí a pﬁijímají mezi sebe jako záﬁící obûÈ velkého a ãistého lidství.
Jiﬁí Bene‰
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SPADLA KLEC
Zvlá‰tní adaptace Aristofanovy komedie Ptáci z pera
Jiﬁího Îáãka pod názvem Ptákoviny podle Aristofana
byla jednou z tûch, které pﬁedznamenaly listopad
1989. Îáãek Aristofana pﬁebásnil k obrazu svému, tedy do hravého jiskﬁivého jazyka, a také k obrazu politické situace – nebylo moÏné nevnímat paralely
Aristofanovy satiry s pomûry zmrtvûlého reÏimu v dobû perestrojky, a Îáãek i jeho spolupracovníci
Stanislav Mo‰a a Zdenek Merta si na tehdej‰í dobu
servítky nebrali. Premiéra vzbudila emoce, na jedné
stranû pﬁekvapené, Ïe se nûco takového uÏ mÛÏe ﬁíkat
z jevi‰tû, a to dokonce první scény, i kdyÏ jen malé
Nové, a mohu jako pamûtník potvrdit, Ïe jsme se
s chutí zasmáli, na druhé stranû reÏim uÏ s tím nic dûlat nedokázal. CoÏ ov‰em víme dnes, rád pﬁipomenu,
Ïe se to událo na popud ‰éfa ãinohry Milana Luke‰e.

mi. A reÏisér Mo‰a je hrubû doslovil. Poãínaje krátk˘mi
v˘stupy v‰emoÏn˘ch taky dÛleÏit˘ch, kteﬁí se v novém
Mrakoptakohradu prosazují, v‰echno vykukové od v˘bûrãího daní pﬁes prodavaãe vzduchu aÏ po poradce,
mluvãí, zkrátka havûÈ ryze souãasnou. Pﬁitvrdil Erik
Pardus figurkou Laureáta, kter˘ hodlá opûvovat nov˘
reÏim, stejnû jako opûvoval ten star˘, a je‰tû víc figurkou Nemakaãenka, postavou spí‰ uÏ za hranicí politické a národnostní korektnosti. Nechybí kvoãna coby
zap‰klá feministka – Zdena Herfortová za expresivnû
komick˘ monolog sklidila aplaus veãera, nechybí kritik
reÏimu, jehoÏ ov‰em nikdo neposlouchá a brzo pﬁijde
o krk. Delegace bohÛ, Poseidon, Triglav a Herakles uÏ
se mezi sebou jen mlátí kyjem, jeden mluví za
Zemana, druh˘ za Klause, k velkému gaudiu posluchaãÛ. JenÏe, lze to sehrát decentnûji?
Zrod diktátora z pﬁíjemného chlapíka, kter˘ v‰em nezi‰tnû radil a pomáhal, je v Îáãkovû úpravû
o to úãinnûj‰í, Ïe Primabrachos se sv˘m
kumpánem Doufalionem zpoãátku pﬁipomínají plebejské dvojice z her Osvobozeného
divadla. Primabrachose Martin Havelka jen
po tro‰kách sune ke k˘Ïenému, a jak se
ukazuje, pﬁedem stanovenému cíli – po
v‰em tom jásání zavﬁe nad ptáky klec se slovy vyﬁãen˘mi do publika: Svoboda by je zabila. Vûcnû vysloveno, ãlovûk snadno uvûﬁí! Diktátoﬁi vypadají, alespoÀ
zpoãátku, sympaticky, a Martin Havelka to dobﬁe ví –
skvûlá postava! Dosud vzdu‰ná scéna (opût v principu
analogická scénû pﬁed dvaceti lety) se setmí a KoÀadra
skrz mﬁíÏe zajíkavû ‰eptá je‰tû pﬁed chvíli nad‰enû
skandovan˘ slogan: ·Èastn˘, poÏehnan˘ ptaãí rod!
Tak uvidíme, jestli i nám spadne klec. KaÏdopádnû
skvûlá inscenace a pokud vím, jediné opravdu politické divadlo o vûcech hodnû podstatn˘ch a aktuálních.
Josef Herman, Divadelní noviny, 1. 6. 2010

NAPSALI O NÁS
Ten má je‰tû jednu zásluhu hodnou pﬁipomenutí: nad
inscenací seznámil pozdûj‰í trvalou autorskou dvojici
Mo‰a – Merta. Dílo se ov‰em hrálo párkrát a pak se
publikum pﬁesunulo do ulic.
Lze jen odhadovat, proã právû pﬁed leto‰ními volbami
se Stanislav Mo‰a v Mûstském divadle v Brnû k dílu
vrátil. Tenkrát to byla hra s písniãkami, tentokrát uÏ to
mohlo dostat, a zãásti dostalo, parametry muzikálu –
Zdenek Merta pﬁidal dal‰í ãísla, a právû v˘znamové
songy on umí, doprovází Ïivá kapela. Ale i Mo‰a projevil myslím pﬁedev‰ím politickou odvahu a divadelní
odhad na aktuální téma, které od dob Aristofanov˘ch
nedoznalo v lidské spoleãnosti podstatnûj‰í zmûny:
dva athénské pobudy vyÏenou z mûsta, oni dojdou do
ptaãí ﬁí‰e, nakukají ptákÛm, Ïe by mohli vládnout svûtu, jak lidem dole, tak bohÛm nahoﬁe, zaloÏí velké mocné mûsto, jehoÏ vládcem se nakonec prohlásí pobuda
Primabrachos. V Îáãkovû úpravû dom˘‰livé ptáky rovnou zavﬁe do klece, coÏ tehdy byla vtipná humorná naráÏka na reálnou politickou situaci, na kterou jsme byli
zvyklí, dnes je to myslím je‰tû pÛsobivûj‰í upozornûní
na to, co mÛÏe znovu pﬁijít! Tehdy sedûla v hledi‰ti zcela konsternovaná Jiﬁina ·vorcová, dnes se u Mo‰i opût
aplaudovalo vstoje, jen skupinky politikÛ sedûly, mraãily se a pokukovaly po sobû. Mám dojem, Ïe napﬁíã politick˘m spektrem, jak se korektnû ﬁíká. Jen smûr moÏného pohybu nikoli z klece, ale do klece, se od té doby zmûnil.
Pro brnûnské uvedení Jiﬁí Îáãek text upravil, pﬁedev‰ím jeho druhou polovinu, na té první aÏ po rozhodnutí vybudovat v‰evládné ptaãí mûsto Mrakoptakohrad
(i název ptákÛm podstrãil Primabrachos) mnoho nemûnil. Ti nahoﬁe – zase stejní „ptáci“ – si také rozdûlí
vládní funkce, jen pﬁed dvaceti lety pÛsobili trochu
o‰untûleji a ‰edivûji, ale jinak? AÏ se pamûtníkovi vûﬁit
nechce. Právû druhá polovina hry, pﬁech˘lení do dne‰ní situace, v‰ak dosvûdãila, Ïe politická satira buì uÏ
vymﬁela, nebo moÏná ani neexistovala: od Aristofana
pﬁes V+W aÏ po Îáãka, abych to zkrátil, satira se projevovala neuctiv˘m chováním a jednáním vÛãi napaden˘m, slovníkem ãasto hodnû ostr˘m. KdeÏto staãí jen
málo zobecnit, a máme tu podobenství, které mÛÏe názornûji poukázat na principy chodu dûjin. AristofanÛv
text obsahuje obé, Îáãkovo pﬁetlumoãení také, navíc
ﬁadu naráÏek na souãasné reálie, vãetnû tﬁeba tﬁicetikorunov˘ch poplatkÛ, ale kdyÏ má dojít opravdu na satiru, i Îáãek si vypomohl prostﬁedky vlastnû kabaretní-

JI¤Í ÎÁâEK, ZDENEK MERTA
PTÁKOVINY
REÎIE: STANISLAV MO·A
ZpÛsobily rozruch uÏ pﬁed dvaceti lety ve Zlaté kapliãce. S podzimem 1989 je chtûli zakázat nejprve ptáci
vypelichaní, aby je pak pﬁepeﬁení supové, blbouni nejapní, koÀadry a slepice prohlásili za kousek nebezpeãnû ãechrající sametové pápûﬁí. Co je na
Ptákovinách nepﬁátelského, prostoﬁekého a hodného
zadupání do prachu? Neptejte se ptákÛ na tahu, n˘brÏ
tûch v domácím zasmrádlém kurníku! A nebojte se
usednout na hﬁad brnûnského Mûstského divadla. Moc
jsem se bál, Ïe si v Brnû netroufnou vytáhnout
Ptákoviny z muzea, ze kterého se nám po ãtyﬁiceti letech podaﬁilo vyklouznout. Îe se stanou dal‰ím módním plivancem na ujímání éry, na kterou si dnes troufají
i její vûrné potápky, pod hladinou do rákosí vÏdy pﬁipravené ukr˘t se, nebo v ﬁádu srostloprst˘ch vûãnû radûji podﬁimující dudci. JenomÏe bohat˘r Îáãek strhl do
proudu v‰echny kolem sebe. KdyÏ uÏ je jasné, Ïe
v Mrakoptákohradu se budou rozdávat posty, stává se
z dávné aristofanovské alegorie sarkastick˘ obraz na‰í ‰Èastné doby s Poseidonem Klausem, Heraklem
Zemanem i vûãnû bit˘m slovansk˘m Triglavem.
Monology slépky-feministky, holuba zaznamenávajícího, jak se poptaãuje lidsk˘ svût, ale i dal‰í nové Îáãkovy satirické kousky odmûÀuje publikum nekoneãn˘mi aplausy na otevﬁené scénû.
Xantypa, 24.5.2010
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vák, alespoÀ pokud mi to pracovní vytíÏenost dovolí. SnaÏím se
ãas vÏdycky vy‰etﬁit, abych se
mohl podívat k nám alespoÀ na
generálky. Mám rád dobré divadlo a je mi úplnû jedno, jestli to je
ãinohra, muzikál nebo opereta.
Minulou sezonu jsem napﬁíklad
mûl moÏnost pracovat s paní reÏisérkou Hanou Bure‰ovou na
inscenaci Síla zvyku, kde jsme
museli ty chudáky herce nauãit
na nástroje alespoÀ pár tónÛ. Ale
byla to bájeãná práce a krásná
hra, text jsem sledoval málem jako nápovûda.
Jak jste se dostal právû
k houslím? Rodinná tradice?
To urãitû ne. Je to taková dlouhá
a souãasnû krátká historie. KdyÏ
mi bylo asi ‰est, dûlali u nás ve
‰kole nábor, jestli nûkdo nechce
hrát na housle. Já se ve své naivitû pﬁihlásil. A vidíte, zÛstalo mi
to dodnes. Ale nelituji.
Rodiãe nehráli na Ïádn˘ hudební nástroj?
Ani tatínek, ani maminka nebyli
hudebníci. KdyÏ jsem se uÏ ale rozhodl hrát, dbali na
to, abych to dûlal poﬁádnû. TakÏe dohlíÏeli i na to,
abych pravidelnû cviãil. Nebylo moÏné, abych pﬁi‰el na
hodinu, rozbalil housle a za t˘den udûlal to samé bez
jakéhokoliv pokroku.
Cviãil jste rád?
Asi nikdo necviãí rád. Zvlá‰È ty zaãátky jsou nezáÏivné.
Dokud to ãlovûk nedostane do prstÛ a nezaãne
alespoÀ tro‰ku dûlat hudbu. Etudy a legendární ·evãík,
to snad nemÛÏe bavit nikoho, to je prostû nuda.
A musíte cviãit i dnes?
Muzikant a houslista zvlá‰È musí cviãit cel˘ Ïivot. PﬁestoÏe teì uÏ pﬁece jen trochu tûÏím
z toho, co jsem se nauãil za ta dlouhá léta.
Pﬁipadám si jako houba, která dlouho nasávala a nyní uÏ ze sebe mÛÏe vydávat. TakÏe
moÏná opravdu nûkteré vûci uÏ v tûch rukách
jsou a cviãit tolik nemusím. Ale kdyÏ dojde na
nûco obtíÏnûj‰ího, musím se to nauãit a není jiné cesty
neÏ cviãit, cviãit a cviãit.
Ovládáte je‰tû nûjak˘ jin˘ nástroj kromû houslí?
Tro‰iãku klavír, ale opravdu jen trochu. Co ãlovûk nepouÏívá, to zakrní, to se t˘ká i schopností.
Tak jako baletky nesmûjí lyÏovat, aby si chránily
nohy, pro houslisty jsou stejnû cenné ruce.

FRANTI·EK
·KOLA¤
NEJSEM PO¤ÁD JEN DOLE V DOLE.
KdyÏ ãekáte na koncertního mistra, budete asi spí‰
vyhlíÏet pána pﬁinejmen‰ím v obleku a moÏná s bílou ‰álou, s nímÏ mÛÏe b˘t tûÏké najít spoleãnou
ﬁeã. Houslista Mûstského divadla Brno Franti‰ek
·kolaﬁ pﬁi‰el v ãerném triku a bylo jasno. Prostû
normální chlap se v‰ím v‰udy, s humorem i nadhledem, kter˘ hudbû sice propadl vlastnû náhodou,
ale za to nadobro.
Není Vám nûkdy líto, Ïe jako muzikantovi Vám patﬁí jen trocha z potlesku divákÛ?

RODINNÉ ST¤ÍBRO
Líto, to se asi nedá tak ﬁíct. My orchestrální hráãi nebo
chcete-li doprovodná sekce, to tak nebereme. I kdyÏ je
asi pravda, Ïe v na‰em divadle je tro‰ku snaha pﬁi inscenacích orchestr obraznû ﬁeãeno „zatlaãit“ tak, aby
nebyl ani vidût. Podle mne by ale právû orchestr mûl
b˘t ozdobou dûní na jevi‰ti, aby se pak lidé nedivili, Ïe
hudba nebyla pou‰tûná z pﬁehrávaãe. To je asi mal˘
dlouÏek tohoto divadla vÛãi nám, orchestru. KdyÏ
jsme pﬁes prázdniny hostovali s inscenací Kráska
a zvíﬁe v Linci, hráli jsme dokonce naprosto mimo, za scénou, takÏe v hledi‰ti ani nevûdûli, Ïe
tam jsme. Ale právû proto, aby se agentura mohla pochlubit, Ïe tam má Ïiv˘ orchestr, museli
jsme na konci pﬁijít na dûkovaãku. A aplaus byl
vÏdycky obrovsk˘. On divák cítí, jestli muzikanti
hrají dobﬁe nebo ‰patnû.
Jak vnímá pﬁedstavení divák, to je jasné.
Jasné je to i v pﬁípadû herce. Ale jak je to
u muzikantÛ?
Jsme zvyklí, Ïe v‰e pozorujeme zespodu, z orchestﬁi‰tû. Nejsme v‰ak poﬁád jen „dole v dole“,
ale nûkdy pﬁece jen hrajeme na jevi‰ti. Sv˘m
zpÛsobem mi ale bylo líto, Ïe tﬁeba uÏ zmínûnou
Krásku a zvíﬁe jsem pﬁi prázdninovém turné
z ‰estadvaceti pﬁedstavení vidûl dvakrát… Na
druhé stranû, já stále chodím do divadla i jako di-
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Chráníte si je nûjak v˘raznû?
Nejsem zrovna ten typ, kter˘ by
ani nemohl odnést nákup z obchodu, aby si nûjak neublíÏil, protoÏe
hraje na housle. Ale pozor na ruce
dávat musím, to je samozﬁejmé.
TakÏe ani nekrájíte cibuli?
Ale to zase jo, krájím, protoÏe rád
a podle jin˘ch i dobﬁe vaﬁím. Ale
tﬁeba volejbal a podobné vûci
jsem nikdy v Ïivotû asi ani nezkou‰el. I pﬁi tom krájení cibule
musím b˘t opatrn˘ a moc nebreãet, abych se nepoﬁezal.
Co rád vaﬁíte?
Nejradûji asi klasická ãeská jídla,
gulá‰ek, svíãkovou, vepﬁo-knedlozelo... ReceptÛ je spousta, ale ãasu málo, takÏe si ke sporáku stoupám spí‰ jen sem tam. Ale kdyÏ
má holt ãlovûk na nûco chuÈ...
Jak dlouho jste v angaÏmá
v Mûstském divadle Brno?
Dlouho, dlouho. Pokud je tohle rozhovor do rubriky
Rodinné stﬁíbro, tak jsem stﬁíbro dobﬁe patinované
(smûje se). Opravdu to ani z hlavy nevím, asi od roku
2004, kdy se ru‰ila zpûvohra v Redutû a nás pﬁevedli pod Mûstské divadlo Brno. Stra‰nû to utíká. Do
Reduty jsem pﬁi‰el v roce 1974, o rok pozdûji jsem
udûlal konkurs na koncertního mistra. TakÏe já vlastnû
patﬁím asi ke sluÏebnû nejstar‰ím koncertním mistrÛm
v Brnû.
Mûl jste tehdy strach pﬁejít z Reduty do MdB?
Ani ne. UÏ jsem s MdB spolupracoval nûkolik rokÛ pﬁed
tím, tﬁeba na West Side Story nebo na Golden Brodway
a dal‰ích inscenacích, takÏe obavy jsem nemûl. Spí‰
jsem byl rád. Po letech nejistoty, které v Redutû panovaly, protoÏe nebylo jasné, kam se v‰echno vrtne, jsem
si ﬁíkal, Ïe se koneãnû zaãne dûlat nûco poﬁádného.
Splnilo se Vám to?
Urãitû. Moje ambice se naplnily a zklaman˘ rozhodnû
nejsem. Myslím, Ïe se tady dûlá bezvadné divadlo pro
diváky. MoÏná jen ‰koda, Ïe ta opereta zÛstává v Brnû
tro‰ku na okraji zájmu. Diváci z celého kraje jsou o to
ochuzeni. Jedno pﬁedstavení, které vyplodí soubor
opery, je tro‰ku málo na to, co tady b˘valo.
Do nové sezony jste vstoupil s inscenací Muchovy
epopeje. I kdyÏ je to náhoda, právû letos v létû vyvrcholily mnohaleté spory mezi Prahou a Moravsk˘m Krumlovem o to, kde
mají b˘t slavné obrazy uloÏeny.
Sledoval jste to?
Dokonce dlouhodobû. MÛj dobr˘
pﬁítel a spoluÏák Bartolomûj Pitlach, kter˘ uÏ bohuÏel zemﬁel, pÛsobil nûkolik let právû v Moravském
Krumlovû jako starosta. TakÏe moc
dobﬁe vím, co Slovanská epopej pro
místní znamená a jak moc o ni usilují. Myslím, Ïe proto by tam mûla
i zÛstat. Praha má jin˘ch památek
opravdu dost.
Máte tﬁi dûti, potatil se nûkdo?
Ne, bohuÏel. Synové-dvojãata sice
bûhem ‰kolních let hráli na housle
a na cello, ale pak se vrhli kaÏd˘ jinam. A dcera se hudbû nevûnovala
nikdy.
Vût‰ina lidí má hudbu jako koníãka. Co máte jako koníãka Vy?
Hudbu. Mám to ‰tûstí, Ïe i kdyÏ
jsem ten nestor orchestru a ve

sv˘ch devûtapadesáti se pomalu blíÏím k té koneãné
metû, tak mám poﬁád pocit, Ïe moje povolání zÛstává
m˘m koníãkem. Proto také hudbu nedûlám jen v „zamûstnání“, ale mám i svÛj Salonní Orchestr Brno.
Poﬁád se kolem té hudby nûjak motám, protoÏe si myslím, Ïe to za to stojí. ·koda v‰ak, Ïe kdysi prestiÏní
obor teì trochu ztrácí. Tlaky sílí, orchestry se ru‰í, místa ub˘vají. Na konzervatoﬁích témûﬁ chybí Ïáci. KdyÏ
jsem chodil já do ‰koly, hlásilo se na ãtyﬁicet houslistÛ
a brali deset. Dneska vezmou témûﬁ kaÏdého, kdo pﬁijde. Mladí nemají motivaci, zvlá‰tû finanãnû jsou daleko lukrativnûj‰í obory, nedá se vycházet ze statistik honoráﬁÛ Lucie Bílé a Karla Gotta. JenÏe bez nás, dûlníkÛ hudby tam „dole v dole“, to nejde.
Mrzí Vás, Ïe jste si veﬁejnû nezahrál nûjakou skladbu? Máte nûjakou „vysnûnou“?
Takové skladby, aÈ uÏ symfonie nebo opery, asi jsou.
Ale nemohu ﬁíct, Ïe bych v Ïivotû nemûl to ‰tûstí a nedostal se k nim. ·tûstí jsem mûl i v tom, s k˘m jsem
hrál. Pracoval jsem s dirigenty, mezi nimiÏ byly svûtové
osobnosti, ãeské i zahraniãní. Po této stránce jsem
spokojen a netrpím Ïádnou du‰evní tr˘zní, Ïe mi nûco
uteklo. V kaÏdém pﬁípadû vûﬁím, Ïe mi ten muzikantsk˘
osud pﬁihraje je‰tû spoustu krásn˘ch melodií a zajímav˘ch projektÛ.
Jiﬁina Kube‰ová, foto: jef Kratochvil
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ÎÁâKOVI PTÁCI P¤EDBùHLI VOLEBNÍ SLIBY
Hudební politickou satiru Jiﬁího Îáãka a Zdenka Merty
s názvem Ptákoviny podle Aristofana uvedla v reÏii
Stanislava Mo‰i koncem dubna Hudební scéna
Mûstského divadla Brno. PÛvodní Aristofanova hra
Ptáci se pﬁedstavila divákÛm jiÏ pﬁed úctyhodn˘mi dvûma a pÛl tisíci lety v Athénách u pﬁíleÏitosti tehdej‰ích
staroﬁeck˘ch náboÏensk˘ch slavností.
âeská adaptace hry z pera Jiﬁího Îáãka se uskuteãnila tûsnû pﬁed listopadem 1989 ve Zlaté kapliãce v reÏii
Stanilava Mo‰i a s reprodukovanou hudbou Zdenka
Merty. Pﬁedlistopadová hudební ta‰kaﬁice se pﬁevlékla
do muzikálové komedie, Mertovu hudbu hraje Ïiv˘ orchestr a tanãí, zpívají a hrají muzikáloví herci.
Novému pojetí dominuje poutavá a divoká ptaãí ﬁí‰e
(scéna) Christophera Weyerse a originální kost˘my
(zvlá‰tû pestrobarevn˘ch ptákÛ) Andrey Kuãerové.
Dal‰í neopomenutelnou sloÏkou je vtipná a v pﬁípadû
ptaãích v˘stupÛ i ptáky vystihující stylizovaná choreografie Anety Majerové. Tentokrát Mo‰ova inscenace
neosciluje s nûkdej‰ím komunistick˘m reÏimem a Ïivotem v nûm, ale s na‰í kaÏdodenní souãasností. Strefuje
se do v‰eho a do v‰ech, diváci ãasto kﬁiãí smíchy
a aplaudují.
Naãasování premiéry do období pﬁedvolebních politick˘ch slibÛ a kampaní je‰tû umocÀuje satirick˘ podtext
hry. Obsahovû nikterak nároãná komedie o dvou
uprchlících z Athén – Primabrachosovi (v premiéﬁe solidnû ztvárnûn˘ Martinem Havelkou) a Doufalionovi
(Tomá‰ Sagher), kteﬁí se rozhodnou ovládat ptaãí ﬁí‰i
kvûtnat˘mi plány a krásn˘mi sliby, dostává díky pﬁedvolební atmosféﬁe Ïiv˘ kontext a náboj.
Inscenace místy moÏná zbyteãnû lacinû opou‰tí nadhled a bere do úst konkrétní politiku, ale koneãnû je to
politická satira. Úsmûvná, hravá, s líbiv˘mi melodiemi
i texty a v naprosto profesionálním hereckém nastudování.
Iveta Macková, Kult, ãerven 2010
BECKET: ZAâAL JSEM MILOVAT âEST BOÎÍ
Do brnûnského Mûstského divadla se bude chodit
na Petra ·tûpána a Petra Gazdíka
Becket aneb âest boÏí Jeana Anouilha má ‰tûstí na
znamenité herce, kteﬁí vytváﬁejí ústﬁední dvojici nejprve kumpánÛ, pozdûji protivníkÛ na Ïivot a na smrt: krále Jindﬁicha II. a arcibiskupa z Canterbury Thomase
Becketa.
Pﬁipomenu jenom Petra O’Toola a Richarda Burtona
v Glenvillovû filmu z roku 1964. Z dvanácti nominací na
Oscara ale zisk so‰ky pouze jediné: za nejlépe adaptovan˘ scénáﬁ. Na Broadwayi hráli krále a primase
Anthony Quinn a Laurence Olivier. V ãeské premiéﬁe
v Národním divadle Martin RÛÏek a Radovan
Lukavsk˘.
Slovinci umí
U Mr‰tíkÛ záﬁili v Páskovû inscenaci v roce 1970 Jiﬁí
Tomek a Ladislav Veãeﬁa. A nyní se budou diváci obdivovat Petru ·tûpánovi a Petru Gazdíkovi. K nastudování Becketa pozvali do Mûstského divadla Slovince
Janeze Starinu. Ten pﬁijel do Brna s ãástí vlastního t˘mu: místy sugestivní hudby je Mirko Vukanoviç, potemnûlou scénu chrámÛ a palácÛ dvanáctého století
navrhl JoÏe Logar. Jenom lep‰í kostymérku neÏ je
Andrea Kuãerová, vÏdy v náznaku pﬁesnou a invenãnû
nevyãerpatelnou, nena‰li. Zato Starina v pﬁekladu
Jiﬁího Îáka objevil jindy opomíjené tóny. V tragickém
dramatu, které se i v Brnû hraje tﬁi a pÛl hodiny – a nikoho nenudí – akcentoval odlehãující, humorné polohy.
A smysl pro scénickou obraznost reÏisér prokázal. Za
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v‰echny Becketovo pozvání ÏebrákÛ, kdyÏ se louãí se
svûtsk˘m Ïitím, komponované jako poslední veãeﬁe…
Velká chvála hereck˘ch promûn Michala Isteníka
a Jaroslava Matûjky. Vytváﬁejí na jevi‰ti plejádu figurek
od ‰a‰kÛ, vojákÛ a mnichÛ aÏ po rytíﬁe a barony.
A Jána Jackuliaka, Stanislava Slováka, Josefa
Juráska, Rastislava Gajdo‰e (biskupové, baroni),
Hany Holi‰ové (Gwendolina), Jakuba Przebindy (mlad˘ mnich), Jana Mazáka (kardinála)…
Mocenské protiklady
Jak uÏ to v nastudováních Anouilhova Becketa b˘vá,
plnokrevnûj‰í a vlastnû hlavní postavou je spí‰e
Jindﬁich. Exceluje v nûm Petr ·tûpán. Z jeho krále tryská pudovost, Ïivoãi‰nost, nevzdûlanost, primitivní síla,
závislost na kumpánském vztahu, jehoÏ pﬁeru‰ení promûÀuje nikoli v mocenskou, n˘brÏ osobní nenávist.
Postava Becketa je sloÏitûj‰í. Jeho charakter se ustavením do církevní funkce mûní. Petr Gazdík hraje arcibiskupa s vûdomím muãednického pﬁedurãení. Stává
se obhájcem církevních zájmÛ. Do posledního dechu
hájí boÏí ãest, která historickému pﬁedobrazu vynesla
svatoﬁeãení. V Brnû dal‰í ‰piãkové inscenaãní ãíslo.
J.P. KﬁíÏ, Právo
BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Aãkoliv od prvního uvedení hry Jeana Anouilhe uplynulo víc neÏ pÛl století, o její stálé aktuálnosti netﬁeba
pochybovat. Téma politikaﬁení, úplatkáﬁství a ziskuchtivého taktizování je stále divácky vdûãné, neboÈ je
zprostﬁedkuje atraktivní pﬁíbûh o osudovém setkání
dvou velk˘ch postav anglické historie: krále Jindﬁicha
II. a budoucího svûtce Tomá‰e Becketa.
Hostující slovinsk˘ reÏisér Janez Starina se ve své inscenaci soustﬁeìuje hlavnû na komplikovan˘ a v podstatû intimní vztah dvou muÏÛ, kteﬁí se snaÏí – kaÏd˘
po svém – v Ïivotû realizovat. Sleduje hlavnû v˘voj tohoto vztahu, kter˘ postupnû odkr˘vá dal‰í nadãasová
témata. Becket stojí na zaãátku po královû boku jako
jeho kancléﬁ, ale také jako vûrn˘ pﬁítel v pitkách a milostn˘ch dobrodruÏstvích. Poté, co jej král dosadí na
post arcibiskupa, stávají se nûkdej‰í druhové zaryt˘mi
nepﬁáteli. Inscenace pak vypovídá také o tom, jak sloÏitá je nûkdy cesta za poznáním sebe sama i za odhalením svého místa v Ïivotû.
ReÏisér navázal na autorskou snahu odlehãit závaÏné
poselství vtipn˘mi mezihrami. V brnûnském nastudování v‰ak mají tyto komické etudy nûkdy aÏ podobu
nevázan˘ch klauniád, jejichÏ kvalita kolísá. Zatímco
v˘stup, kdy Jindﬁichovi baroni doslova zápasí s vidliãkami, docela vtipnû karikuje prostoduchost na královském dvoﬁe, opakované slovní vulgarity pÛsobí dost
samoúãelnû a nemají ani oporu v jinak sviÏném novém
pﬁekladu Jiﬁího Îáka. Inscenaci neprospûlo ani nadbyteãné rozehrávání detailÛ. Zvlá‰È únavnû pÛsobí ve finále, kdy by mûlo napûtí gradovat. V Brnû se naopak
temporytmus ztrácí, a to moÏná i kvÛli tomu, Ïe od královy první repliky k poslednímu monologu uplyne tûÏko
uvûﬁiteln˘ch 210 minut.
Navzdory své délce se inscenace zadírá pod kÛÏi. Je
to zvlá‰tû zásluhou hereck˘ch v˘konÛ, mezi nimiÏ dominují pﬁedstavitelé ústﬁední dvojice. Petr ·tûpán jako
Jindﬁich II. je muÏ pﬁímoãarého my‰lení, kter˘ jedná
pudovû, protoÏe má moc, ale nemá patﬁiãné vzdûlání
ani noblesu. Becketa trestá, aãkoliv ho stále miluje,
protoÏe mu to velí uraÏená je‰itnost. Petru ·tûpánovi
se také podaﬁilo vyjádﬁit královu rozporuplnost v tom,
Ïe z jeho strany nejde ve skuteãnosti o vztah pﬁátelství,
ale o jak˘si zvlá‰tní typ rozmaru ãi posedlosti.
Nejednoznaãnou postavu vytvoﬁil rovnûÏ Petr Gazdík
v Becketovi. Ten nejprve toleruje svému králi jeho vrtochy, jako duchovní v‰ak v sobû objevuje pﬁirozen˘
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klid a sebekontrolu. Z rozmaﬁilého kumpána v radovánkách se postupnû stává asketa, jenÏ hájí ãest BoÏí
i za cenu vlastní zkázy.
A je‰tû jeden dÛvod, proã se vyplatí brnûnského
Becketa vidût. Vedle hereck˘ch kreací jsou to efektní
v˘tvarné obrazy, které reÏisér vytváﬁí s pomocí dÛmyslného svícení a hlavnû náznakové scény, kterou navrhl pﬁední slovinsk˘ scénograf JoÏe Logar. KdyÏ se oba
protagonisté naposledy setkávají, v˘mluvnû jejich tûla
obklopuje mrazivá mlha a kdyÏ Becket na konci druhého dûjství zasedá k hostinû s pozvan˘mi chudáky,
pﬁipomíná to obraz poslední veãeﬁe JeÏí‰e s uãedníky.
Inscenace tak dostává punc pÛsobivé podívané, coÏ
v souãasném divadle zdaleka není samozﬁejmost.
David Kroãa, âesk˘ rozhlas Vltava
DRÁMA PLNÁ PROTICHODN¯CH CITOV
Becket v Mestskom divadle Brno
RéÏie sa ujal Janez Starina, herec a reÏisér (obãas
umeleck˘ ‰éf a riaditeº) slovinského divadla v Nové
Gorici. Tam Stanislav Mo‰a, riaditeº brnianskeho divadla, hosÈoval (réÏia muzikálu Kabaret) a spoznal Starinu ako herca aj reÏiséra. Preto sa rozhodol daÈ mu
príleÏitosÈ v Brne a ... DOBRE UROBIL. Becket v jeho
reÏijnej interpretácii je v˘sostne herecké divadlo. Bez
zloÏit˘ch finesov (k nim dobre technicky vybavené javisko láka), pomocou jednoduch˘ch vyjadrovacích prostriedkov, vrátane hudby a svetla, vytvoril emocionálne
silnú inscenáciu.
Variabilná iba náznaková scéna hosÈujúceho JoÏe
Logara mala asi pripomínaÈ nadãasovosÈ Anouilhovej
hry. Ale v‰ade prítomná zamreÏovaná kovová kon‰trukcia pôsobila trochu ru‰ivo. Viac by sa asi hodila
do West Side Story, neÏ do obdobia ranného stredoveku. (Geniálny slovensk˘ scénograf Ladislav
Vychodil presne na takú „zadrôtovanú“ scénu postavil
svoju „Westku“ na bratislavskej Novej scéne v roku
1968.)
Nemám k dispozícii prv˘ preklad Becketa od Mileny
a Josefa Tomá‰kov˘ch. Pamätám sa v‰ak, Ïe im kritika vyãítala nejaké v˘razné ‰krty, ale ja som bol bezprostredn˘mi replikami a silou textu unesen˘.
Prekladateºom textu, ktor˘ pouÏili v Brne, je Jiﬁí Îák.
Skúsen˘ prekladateº z francúz‰tiny, ktor˘ má v˘bornú
prípravu: bol totiÏ dlhé roky hercom v oblastn˘ch divadlách, okrem iného aj v praÏskom Vinohradskom. A tak
sú ním napísané repliky vÏdy nosné, zrozumiteºné
a v˘razovo silné. Verím, Ïe veºmi blízke t˘m, ktoré
v origináli vytvoril Jean Anouilh.
Koneãne sa dostávame k hercom. Roly arcibiskupa,
biskupov, barónov, francúzskeho kráºa, ale aj úlohy
Ïien, ãi uÏ manÏelky alebo dievãat „na pouÏitie“, boli
vierohodne zahrané a za ich interpretáciu moÏno v‰etk˘ch súhrnne pochváliÈ. Stanislavskij by mal radosÈ.
Doslova som tu‰il, cítil, odkiaº tie postavy prichádzajú
a ak˘ bude ich ìal‰í osud, keì scénu opustia. Bolo to
také „obyãajné“ realistické herectvo, o ktorom Stanislavskij vravel, Ïe „najjednoduch‰ie veci sa robia najÈaÏ‰ie“.
ëalej tu boli pekne vypracované postavy kráºovsk˘ch
stráÏi, ‰a‰ov a mníchov, drobné, ale krásne prepracované groteskné etudy. Stvárnili ich s veºkou radosÈou
Michal Isteník a Jaroslav Matûjka. PapeÏ (Ladislav
Koláﬁ) a jeho suita zohrali grotesknú scénu, ktorá mi
bola sympatická (priznávam, nemilujem politizujúci klérus). No nie som presvedãen˘ o tom, Ïe aj Anouilh
zdieºal tento uhoº pohºadu. To v‰ak niã nemení na fakte, Ïe ja som sa bavil, a iste sa nad hysterick˘m pápeÏom usmievali aj ìal‰í diváci, pokiaº sa ich to, naopak,
nedotklo. V podstate celá hra má dvoch hlavn˘ch hrdinov. Becketa a anglického kráºa Henricha druhého.

Prirodzene, Ïe na seba strhol pozornosÈ kráº. PretoÏe
rola Becketa je naozaj ÈaÏká. Kto raz skúsil hraÈ „mlãanlivého“ pochopí. Tomá‰ Becket je zloÏitá postava.
Najprv priateº aj poslu‰n˘ sluha kráºa, neskôr v‰ak dôsledn˘ arcibiskup, rozhodn˘ a neústupn˘. A pri tom nejde o nejakú zmenu charakteru. Je to stále ten ist˘
Becket. âlovek, v ktorom sa snúbi oddanosÈ s neústupãivosÈou. Peter Gazdík dokázal v˘razom tváre, telom, ktoré sa takmer nepohne, úsporn˘mi gestami zahraÈ túto komplikovanú postavu skutoãne vierohodne.
Ani autor, ani Gazdík Becketa nedopovedajú.
Prenechajú divákovi moÏnosÈ, aby si dom˘‰ºal jeho
pohnútky a skutky. Aby sám hºadal cestu k pochopeniu
jeho oddanosti na jednej strane a neústupãivosti na
strane druhej. Bolo by chybou Becketa dopovedaÈ, dovysvetºovaÈ. Na‰Èastie ani reÏisér, ani Gazdík sa k takému „polopatizmu“ neuch˘lili a nechali toho budúceho svätca umrieÈ so v‰etk˘mi nedopovedan˘mi otázkami. Preão prevrátil svoj Ïivot naruby a zbavil sa v‰etkého majetku aj rozko‰í? Dá sa to vôbec? Kedy bol
Becket ozajstn˘m Becketom? Pri vesel˘ch pitkách
s kráºom alebo ako kÀaz, ktorému ide o Ïivot, vie to,
ale aj tak neustúpi? V ãom sú skutoãné hodnoty?
A stojí za to pre zachovanie cti umrieÈ? âo to je ãesÈ?
Veì Becket pre kráºov rozmar bol ochotn˘ obetovaÈ
svoje dievãa. Kde vtedy bola jeho ãesÈ? Ako vidno, otázok do diskusie je okolo Becketa veºa. A je dobre, Ïe
ich Gazdík citlivo nastolil a zahalil mlãaním. Ono totiÏ
to mnohoznaãné ticho provokuje. Petrovi Gazdíkovi sa
teda podarilo to najÈaÏ‰ie, ão moÏno od herectva oãakávaÈ.
Celkom in˘ je kráº Henrich Petra ·tûpána. Panovaãn˘
a roz‰afn˘ flamender, tvrdohlav˘ a ãasto hrub˘ kráº,
rozmaznané decko, nezodpovedn˘ otec a manÏel.
Kôpka neuspokojen˘ch nervov, ÏiadostivosÈ na strane
jednej a „nedomazlivosÈ“ na strane druhej. Ach, aká je
to nádherná, plnokrvná rola. A ako nádherne ju Petr
·tûpán vyuÏil. Dal do nej v‰etko, srdce, energiu, telesné vyãerpanie aj obrovskú radosÈ z nekoneãnej ‰írky
emócií, ktoré mu táto postava dala. Nie je niã kraj‰ie
pre herca, ak môÏe zahraÈ despotu, ktor˘ sa v okamihu zmení na malé zraniteºné dieÈa. A to v‰etko Petr
·tûpán skutoãne vyuÏil. Klobúk dolu.
Zasa sa treba vrátiÈ k slovinskému reÏisérovi. Neviem,
aké mal pocity pri stavbe mizanscén, ale verím, Ïe
dobré. PretoÏe ansámbel Mestského divadla v Brne je
nev‰edn˘ svojou kvalitou a vyrovnanosÈou. Sú to jednoducho pracovití ºudia a dobrí umelci. No a reÏisér dokázal tieto kvality patriãne vyuÏiÈ.
MôÏem na záver povedaÈ jediné: BlahoÏelám.
Peter Stoliãn˘, divadlo.sk, 31. 5. 2010
MùSTSKÉ DIVADLO BRNO ZAKONâILO SEZONU
OBNOVEN¯MI PREMIÉRAMI SNÒ SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ A CYRANA Z BERGERACU NA
NÁDVO¤Í BISKUPSKÉHO DVORA
O pût pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem si zpestﬁilo závûr
sezony Mûstské divadlo Brno. Poslední ãervnov˘ t˘den oÏivily hned dvû inscenace reÏírované Stanislavem Mo‰ou, které patﬁily k divácky nejúspû‰nûj‰ím titulÛm v novodobé historii divadla.
Muzikálovou féerii Sny svatojánsk˘ch nocí a romantickou tragikomedii Cyrano z Bergeracu soubor uvedl netradiãnû na nádvoﬁí Biskupského dvora na Zelném trhu. Novou letní scénu pﬁímo uprostﬁed mûsta pro ‰est
set osmdesát divákÛ získalo Mûstské divadlo díky spolupráci s Moravsk˘m zemsk˘m muzeem, které kulturní
vyuÏití loni rekonstruovaného paláce iniciovalo. A uÏ
Pokraãování na stranû 34
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S Alanem Novotn˘m,
Jakubem Przebindou
a Radkou Coufalovou
v muzikálu Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

V muzikálu
Nahá múza,
reÏie: ·imon Caban

V muzikálu
Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Nahá múza,
reÏie: ·imon Caban

S Ladislavem Koláﬁem
v inscenaci Tﬁi mu‰ket˘ﬁi,
reÏie: Hana Bure‰ová

S Tomá‰em Novotn˘m
v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Radkem Novotn˘m,
Jakubem Prezebindou
a Radkou Coufalovou
v operetû Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála
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V muzikálu
Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

DOKORAN rijen2010

24.09.2010 13:31

Stránka 34

Pokraãování ze strany 31

teì je jasné, Ïe Brno na‰lo vedle ·pilberku dal‰í vhodné místo pro letní divadelní produkce. Renesanãní palác s arkádami, balkony, ka‰nou a romantick˘mi zákoutími mezi vzrostl˘mi stromy doplÀuje pﬁímo z hledi‰tû pohled na vûÏe Petrova, jejichÏ osvûtlené siluety
tvoﬁí hlavnû po setmûní úchvatné panorama.
Hudební verze hry Williama Shakespeara Sny svatojánsk˘ch nocí mûla premiéru uÏ v roce 1991 a za sebou má tﬁi stovky repríz na domácí scénû a dal‰í desítky na KﬁiÏíkovû fontánû v Praze a na zájezdech v zahraniãí. Brnûnsk˘ t˘m rozpoutal kouzelnou oslavu lásky na Biskupském dvoﬁe znovu po dvou letech, a to
s témûﬁ kompletnû nov˘m hereck˘m obsazením.
Nejzásadnûj‰í zmûnou bylo nastudování rozpustilého
skﬁítka Puka Ale‰em Slaninou, kter˘ navazoval na legendární ztvárnûní stejné role Romanem Vojtkem
a Janem Apolenáﬁem. TûÏkou postavu zvládl herecky
i pûvecky, nitky lásky proplétal s potmû‰ilou ‰kodolibostí a nezalekl se ani typicky „pukovského“ skﬁehotavého smíchu.
Tragikomedii Edmonda Rostanda o neopûtované lásce
fanfarónského rytíﬁe Cyrana ke krásné Roxanû vzkﬁísil
brnûnsk˘ soubor dokonce po ãtyﬁech letech (pÛvodní
premiéra byla v roce 1995). Hlavní role „oprá‰ili“ Igor
Ondﬁíãek s Alenou Antalovou a na obou bylo vidût, Ïe
si vzplanutí lásky i s odstupem proÏit˘ch let a zku‰eností uÏívají. Zamilovaného nemotoru Kristiána s mladick˘m elánem novû ztvárnil Jiﬁí Mach.
Mûstské divadlo Brno sympaticky vyplnilo pﬁechod
z divadelní sezony k letním zahraniãním zájezdov˘m
turné pﬁedstaveními pod ‰ir˘m nebem. I diváci zareagovali na novou moÏnost náv‰tûvy letní kulturní akce
kladnû, kdyÏ po ne zcela zaplnûn˘ch Snech beznadûjnû vyprodali obû reprízy Cyrana.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 10. 7. 2010
DIVADLO V BISKUPSKÉM DVO¤E
SE OSVùDâILO. ZA ROK BUDE VùT·Í.
·pilberk se na opravy teprve pﬁipravuje. Biskupsk˘
dvÛr, kter˘ spravuje Moravské zemské muzeum, má
uÏ rekonstrukci za sebou. A tak tam na zaãátku léta vyrostla nová scéna pod ‰ir˘m nebem. Mûstské divadlo
Brno v ní na konci ãervna odehrálo v nûkolika reprízách Cyrana z Bergeracu a Sny svatojánsk˘ch nocí.
ProtoÏe se scéna osvûdãila, plánuje se její roz‰íﬁení.
V prostorách mezi Zeln˘m trhem a Kapucínsk˘m námûstím vyrostlo v ãervnu stupÀovité hledi‰tû s kapacitou 670 divákÛ. „Pût pﬁedstavení z ‰esti bylo vyprodáno. Je to urãitû úspûch,“ uvedla mluvãí Moravského
zemského muzea Eva Pánková.
Souhlasí s ní ﬁeditel Mûstského divadla Brno Stanislav
Mo‰a. „Bylo to podaﬁené. Pár vûcí je‰tû musíme vylep‰it, ale to jsou drobnosti. Dohodli jsme se tedy, Ïe
pﬁí‰tí rok scénu roz‰íﬁíme,“ uvedl Mo‰a.
Atmosféru Biskupského dvora si pochvaluje i Eva ·i‰ková z Brna. „Moc se mi tam líbilo. Vidûla jsem Cyrana,
kterého dobﬁe znám. Atmosféra byla ale úplnû jiná.
Venkovních divadel by mûlo pﬁib˘t,“ myslí si ·i‰ková.
Brnûnsk˘ deník, 24. 7. 2010
MO·A ZÍSKAL CENU ZA PROBUZENÍ JARA
·éf a reÏisér Mûstského divadla Brno Stanislav Mo‰a
získal Cenu Divadelních novin za sezonu 2009/2010
v oboru hudební divadlo za inscenaci muzikálu
Probuzení jara. Vyhlá‰ení cen se uskuteãnilo v sobotu
v Komorní scénû Aréna v Ostravû. Muzikál Stevena
Satera a Duncana Sheika, jehoÏ obsahem je skandální tragédie dûtství a dospívání, se hraje v MdB od listopadu loÀského roku, jen pouhé ãtyﬁi roky po úspû‰-
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né premiéﬁe na Broadwayi. Probuzení jara uvede MdB
24. a 25. srpna na Nové scénû Národního divadla
v Praze. Právu to oznámila mluvãí MdB Lucie
Brouãková.
Právo, 29. 6. 2010
PROBUZENÍ JARA „JEDE“ DO ND
Na Nové scénû Národního divadla v Praze uvede
Mûstské divadlo Brno 24. a 25. srpna muzikál
Probuzení jara. Nûmeck˘ dramatik Frank Wedekind
svou hrou Procitnují jara (Frühlings Erwachen) pojmenoval a ukázal nûkolik tabu spoleãnosti konce 19. století. Aãkoli drama vzniklo v roce 1891, uvedeno mohlo
b˘t aÏ o patnáct let pozdûji, neboÈ bylo cenzurou pro
svou otevﬁenost a skandální téma zakázáno. Hra
s podtitulem „dûtská tragédie“ vypráví pﬁíbûh mlad˘ch
lidí na pﬁelomu dûtství a dospívání, u nichÏ se zaãíná
probouzet sexualita. Choulostivé téma Wedekind zpracoval jako pﬁímou obÏalobu pruderní spoleãnosti.
Obvinûn˘mi jsou zde dospûlí, rodiãe, uãitelé, kteﬁí nedokáÏou s nejmlad‰í generací mluvit upﬁímnû a zatajují jí nejpﬁirozenûj‰í pocity a touhy, a dokonce i základní
fakta o poãetí a zrození.
Po více neÏ sto letech se tématu chopili ameriãtí autoﬁi Duncan Sheik (hudba) a Steven Sater (libreto)
a podle nûmecké divadelní hry napsali muzikál, kter˘
mûl v roce 2006 premiéru v New Yorku. Téma zpracovali modernû a zároveÀ citlivû. Dûj muzikálu Spring
Awakening se odehrává stále v 19. století, ale pﬁesto
oslovuje souãasného diváka, a získal dokonce osm
prestiÏních cen TONY.
Mûstské divadlo Brno jej uÏ ãtyﬁi roky po premiéﬁe na
Broadwayi uvádí v novém pﬁekladu Jiﬁího Joska pod
názvem Probuzení jara. Pﬁíbûh mlad˘ch lidí, kteﬁí se
chtûjí vymanit z konvencí mû‰Èácké bigotní spoleãnosti pﬁiná‰í témata domácího násilí, homosexuality, potratÛ, ‰ikany, prvních lásek a milování na pozadí sporÛ
mladé generace s rodiãi a uãiteli.
Lidové noviny, 6. 8. 2010
PROBUZENÍ JARA HOSTUJE NA NOVÉ SCÉNù
Prázdninovou nabídku divadelních pﬁedstavení v metropoli obohatí 24. a 25.8. (od 20. hod.) pozoruhodn˘
muzikál Probuzení jara, kter˘ na Nové scénû
Národního divadla uvede soubor Mûstského divadla
Brno. Muzikál, kter˘ se poprvé objevil na jevi‰ti Atlantic
Theatre Company na Off-Broadway v bﬁeznu 2006
a téhoÏ roku v prosinci dobyl Broadway, uvedlo brnûnské divadlo loni v listopadu.
Inscenace reÏiséra Stanislava Mo‰i se chopila citlivé
látky a pochopením i jemn˘m humorem, kter˘ tûÏkne
s postupujícími tragédiemi jednotliv˘ch postav.
Brnûnsk˘ soubor vládne vynikajícími muzikálov˘mi
herci, kteﬁí vytváﬁejí své mladé hrdiny s velk˘m osobním nasazením a autenticitou. Jediná dvû praÏská
pﬁedstavení Probuzení jara by proto nemûla uniknout
pozornosti v‰ech milovníkÛ muzikálu, kter˘ je svou v˘povûdí srovnateln˘ se slavnou West Side Story.
Právo 21. 8. 2010
V LUCEMBURSKU TLESKALI DIVADLU
SE ZNAâKOU BRNA
PÛvabné lucemburské mûsteãko Wiltz je jako malebn˘
k˘ã vystupující z pohádky. Ve zdej‰ím amfiteátru, pﬁiléhajícím ke zdi nádherného zámku, pﬁi páteãní noãní
premiéﬁe tisícovka divákÛ vestoje tleskala nûmeckému
muzikálu Kráska a zvíﬁe. Mezinárodnû obsazenou produkci, která nyní objede Nûmecko, ·v˘carsko,
Rakousko a Itálii, pﬁipravili divadelníci z Brna.
„Brnûn‰tí umûlci se nám líbili uÏ pﬁedloni, kdy u nás
uvádûli muzikálov˘ hit Cabaret. A jsme s manÏelem
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Nejpopulárnûj‰í herec sezony

KRÁSKA A ZVÍ¤E ODSTARTOVALY TURNÉ PO EVROPù
Mûstské divadlo Brno uvedlo v lucemburském Wiltzu premiéru muzikálu Kráska
a zvíﬁe, se kter˘m vyjíÏdí na nûkolikamûsíãní ‰ÀÛru
Pﬁírodní amfiteátr s odnímatelnou stﬁechou, v˘bornou akustikou a impozantní kulisou historického zámku v pozadí. V takovém prostﬁedí a za asistence tisícovky vestoje aplaudujících
divákÛ odpremiérovalo Mûstské divadlo Brno v pátek v lucemburském Wiltzu muzikál
Kráska a zvíﬁe (v originále Die Schöne und das Biest). Nûmeckou verzi slavné romantické
hudební pohádky nastudoval pro nûkolikamûsíãní zahraniãní turné t˘m brnûnsk˘ch divadelníkÛ v ãele s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou. Po ãtyﬁiaosmdesáti reprízách odehran˘ch
napﬁíã Evropou se stejného titulu doãkají v listopadu 2011 i ãe‰tí diváci.
Poklidn˘ ãtyﬁtisícov˘ Wiltz, hlavní mûsto lucembursk˘ch Arden, zdobí malebná údolí, louky
a bohatá historie (narodili se zde ãlenové nejstar‰ích lucembursk˘ch rodÛ). Na své prestiÏní kulturní pﬁehlídce Festival de Wiltz pﬁivítalo produkce Mûstského divadla Brno tentokrát uÏ
posedmé. „Dﬁíve jsme do venkovní arény ve Wiltzu pﬁivezli napﬁíklad muzikály Hair, Josef
a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Cabaret nebo Evita a také koncertní pﬁedstavení Golden
Broadway,“ vypoãítává uvedené inscenace mluvãí Mûstského divadla Brno Lucie Brouãková.
Letos uvádûná muzikálová adaptace Krásky a zvíﬁete z pera hudebního skladatele Martina
Doepkeho, libretisty Christiana Bienieka a textaﬁÛ Elke Schlimbachové a Granta Stevense
mûla premiéru v roce1994 v Kolínû nad R˘nem.
„Autorsk˘ t˘m zasadil pÛvodnû francouzskou pohádku do ospalé atmosféry typicky nûmecké vesniãky. Zvíﬁe se tak zbaví svého zakletí po lynãi, kter˘ s celou vesnicí zorganizu-

Thomas Bernhard: SÍLA ZVYKU
Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
V. Cejpek, Z. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc: BETLÉM
F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik: PROBUZENÍ JARA
Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA

opût znovu opravdu uchváceni. A nejde jen o ty na jevi‰ti. Klobouk dolÛ pﬁed orchestrem,
jehoÏ úroveÀ je opravdu neb˘valá,“ dûlí se o své dojmy krátce pﬁed páteãní pÛlnocí
Lucemburãanka Brigitte Morisová. A nejedná se vÛbec o levnou záleÏitost, nejvy‰‰í ceny
lístkÛ se ‰plhají aÏ k 65 eurÛm.
Brnûn‰tí divadelníci v ãele se Stanislavem Mo‰ou mají nejen v této zemiãce uÏ dávno jméno. Poprvé se tady t˘m z Mûstského divadla Brno uvedl uÏ pﬁed osmi lety koncertním pásmem Golden Broadway. A zdaleka nejde o Ïádnou lokální pﬁehlídku. Festival de Wiltz byl
zaloÏen uÏ v roce 1953, kdy také vznikl pﬁírodní amfiteátr s impozantními kulisami zámku.
A lidé se sjíÏdûjí zdaleka, o ãemÏ kouzelnû svûdãí jistá ãísla. „Poãítejte se mnou. Wiltz má
pﬁes ãtyﬁi tisíce obyvatel. Kapacita hledi‰tû je tisíc lidí a tﬁi pﬁedstavení máme vyprodána,“
poznamenal producent Walter Schürmann.
A pﬁi prohlídce námûstí lze zahlédnout plakáty a zjistit, Ïe do minimûsteãka s osmi bankami se tﬁeba chystá operní megabar Cecilia Bartoli. Právû brnûnsk˘ch specialistÛ na hudební
divadlo si zde povaÏují nejen lidé, kteﬁí se dívají nebo v‰e platí. Uhranãiv˘ herec Alexander
Di Capri, tedy pﬁedstavitel Zvíﬁete, kter˘ muzikálové herectví studoval na vûhlasné newyorské Juiliard School, ne‰etﬁí po pﬁedstavení uznáním. „Tyto produkce snesou srovnání
s muzikály v Lond˘nû a New Yorku,“ míní vídeÀská muzikálová hvûzda. A mÛÏe srovnávat.
Di Capri si zazpíval hlavní roli uÏ tﬁeba ve slavném Tanci upírÛ ve Stuttgartu a Hamburku.
Jeho pÛvabná kolegynû Amelie Doblerová dostala v podobû Krásky naopak svoji první
hlavní roli. Okouzlující ·v˘carka tak tvrdí, Ïe její profesní dráha tak vlastnû zaãala v Brnû.
„Moc ráda vzpomínám, opravdu se tam pracovalo v˘bornû,“ ﬁíká pûtadvacetiletá dívka se
srdeãn˘m úsmûvem a mluví o zkou‰kách muzikálu, kter˘ se pﬁipravoval v Brnû. A do bﬁezna pﬁí‰tího roku jej ãeká úctyhodn˘ch ãtyﬁiaosmdesát repríz po celé západní a jiÏní Evropû.
Páteãní start romantického muzikálu pro celou rodinu neponechal bez zájmu ani nûmeck˘
autor Martin Doepke. Skladatel dorazil na premiéru s celou poãetnou rodinou. „Pﬁedstavení
bylo skvûlé, mûlo totiÏ bezvadn˘ ‰vih,“ dûlí se o pocity pod chladnou noãní oblohou muÏ,
jehoÏ pohádkové hudební dílko zaÏilo v Evropû uÏ více neÏ patnáct nastudování. Ani se nedurdí, kdyÏ pﬁiznává, Ïe desetinu jeho muziky brnûnsk˘ desetiãlenn˘ orchestr nehraje. Îivá kapela je pﬁi tûchto produkcích pr˘ nezbytnou podmínkou. Opravdov˘ sound sice v˘sledek prodraÏí, ale poloviãat˘ playback je v tûchto zemûpisn˘ch ‰íﬁkách prostû nemysliteln˘.
„Zpívání na muziku ze záznamu bychom si divákÛm prostû nedovolili nabídnout,“ tvrdí ráznû producent Walter Schürmann.
Ostatnû mezinárodnímu festivalu ve Wiltzu, kter˘ pﬁedstavuje jednu z nejprestiÏnûj‰ích pﬁehlídek Lucemburska a je od jihomoravské metropole vzdálen˘ pﬁes tisíc kilometrÛ, vévodí
právû muzika. Stﬁídají se tady zvuãní umûlci i ansámbly. Hraje se klasika, jazz, opera, komorní hudba, world music nebo právû populární muzikály. Amfiteátr se dokonce py‰ní od
roku 1991 odnímatelnou stﬁechou, lahÛdkou je v tomto romantickém prostﬁedí akustika.
„Pohádková pﬁedstavení nejsou o nic lehãí neÏ moderní muzikál, dÛleÏitá je jasná jevi‰tní
koncepce a pﬁedstava,“ dodává chorvatsk˘ choreograf Igor Barberiç. Mo‰ovu inscenaci
rozpohyboval nejen tradiãními tradiãními ladn˘mi taneãky pohádkov˘ch lesních bytostí.
Siln˘ potlesk oprávnûnû sklidil jeho taneãní duet Krásky a zvíﬁete, kteﬁí se jako alter ego vydûlí ze sv˘ch muzikálov˘ch pﬁedstavitelÛ.
Brnûn‰tí umûlci renomované wiltzské slavnosti hudby pod znaãkou Mûstské divadlo Brno
dob˘vají opakovanû uÏ osm let. V˘ãet zde uveden˘ch muzikálÛ s brnûnsk˘m rukopisem je
uÏ vcelku dlouh˘: Evita (2009), Cabaret (2008), Magical Broadway (2007), Hair (2006), ãi
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È (2005).
Tû‰it se mohou i BrÀané. „Pﬁí‰tí listopad na na‰í Hudební scénû uvedeme ãeskou premiéru Krásky a zvíﬁete,“ dodal reÏisér Mo‰a.
Lubo‰ Mareãek, Mladá fronta Dnes, 26. 7. 2010.

Aristofanes, Z. Merta, J. Îáãek: PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA

Stránka 35

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

24.09.2010 13:31

2009/2010

DOKORAN rijen2010

DOKORAN rijen2010

24.09.2010 13:31

Stránka 36

Mûstské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410

✄
...............................................

Adresa, (e-mail):

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

Jméno:

Anketní lístek
vhoìte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2010.

je tûÏkopádn˘ chasník Gustav,“ pﬁibliÏuje inovaci pﬁíbûhu reÏisér a ﬁeditel Mûstského divadla Brno Stanislav Mo‰a.
V realizaãním t˘mu nejnovûj‰í verze muzikálu mají aÏ na chorvatského choreografa Igora
Barberiçe kompletní zastoupení tvÛrci z brnûnského divadla. Scénu sloÏenou z jedenácti
otoãn˘ch panelÛ s velkoplo‰n˘mi fotomontáÏemi navrhl Jaroslav Milfajt ve spolupráci
s Petrem Hlou‰kem. Devadesát v˘pravn˘ch kost˘mÛ vãetnû oÏivlé pavuãiny, cella nebo
kﬁesla vytvoﬁila v˘tvarnice Andrea Kuãerová, uÏ zmiÀovan˘ Barberiç se souborem nacviãil
deset velk˘ch sborov˘ch choreografií. Skoro tﬁicítku hudebních ãísel od kantilén aÏ po chytlavé melodie ve sviÏném kvapíkovém rytmu zase naÏivo interpretuje desetiãlenn˘ brnûnsk˘
orchestr veden˘ dirigentem Karlem Cónem.
V hereckém obsazení naopak jasnou pﬁevládají mezinárodní umûlci. „Vût‰ina úãinkujících
pochází z Nûmecka a vze‰li z nûkolikadenních konkurzÛ ve Vídni a Hamburku, které jsme
tam poﬁádali uÏ letos na jaﬁe,“ odkr˘vá zákulisí pﬁíprav produkãní muzikálu Eva Hrbáãková.
Z brnûnsk˘ch hercÛ se v inscenaci objevují Jiﬁí Hork˘ a Jakub Przebinda, doplnûní taneãnicemi Anetou Majerovou a SoÀou Kubi‰ovou. Hlavní role Krásky a Zvíﬁete ztvárÀují ‰estatﬁicetiletá ostﬁílená nûmecká muzikálová star Alexander di Capri a naopak zaãínající
Amelie Dobler, pûtadvacetiletá studentka herectví pÛvodem ze ·v˘carska (oba na snímku).
„V˘teãná je také pﬁedstavitelka Víly Elizabeth Sikora, hereãka s ãesk˘mi pﬁedky. Osvûdãila
se nám uÏ v na‰ich minul˘ch zahraniãních produkcích jako Sally Bowles v Kabaretu nebo
Vypravûãka v Josefovi,“ vyzdvihuje kvality rakouské herecké hvûzdy asistent reÏiséra
Stanislav Slovák.
Pﬁi právû zahájeném turné objede Mûstské divadlo Brno s muzikálem Kráska a zvíﬁe aÏ do
bﬁezna pﬁí‰tího roku kromû Lucemburska také ‰tace v Rakousku, Nûmecku, ·v˘carsku
a Itálii. âe‰tí diváci, kteﬁí slavnou milostnou pohádku znají z dramatického zpracování
Franti‰ka Hrubína nebo z filmu Juraje Herze s Vlastimilem Harapesem a Zdenou
Studénkovou v hlavních rolích, se s její hudební podobou seznámí na podzim 2011.
Tuzemská verze s ãesky v˘stiÏnûji znûjícím názvem Panna a netvor vzejde pro uvádûní na
Hudební scénû exkluzivnû z dílny pﬁekladatele Michaela Prostûjovského.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 26. 7. 2010
KRÁSKA A ZVÍ¤E V REÎII STANISLAVA MO·I
Kdo by neznal jednu z nejkrásnûj‰ích evropsk˘ch milostn˘ch pohádek? S jeho divadelní verzí se objevila na evropsk˘ch prknech i neménû zdaﬁilá verze z nûmecké muzikálové kuchynû. Jejím autorem je vynikající nûmeck˘ skladatel a aranÏér Martin Doepke, kter˘ ve spolupráci s libretistou Christianem Bieniekem a textaﬁi Elke Schlimbachovou
a Grantem Stevensem vytvoﬁil vskutku pozoruhodné dílo. Kráska a zvíﬁe po mimoﬁádnû úspû‰né nûmecké premiéﬁe v Kolínû nad R˘nem roku 1994 absolvovala nûkolik zdaﬁil˘ch turné po celém Nûmecku – nejnovûj‰ím bude právû turné Mûstského divadla Brno v reÏii
Stanislava Mo‰i a choreografii Igora Barberiãe.
ReÏisér Stanislav Mo‰a spolupracuje opût s kost˘mní v˘tvarnicí Andreou Kuãerovou,
scénografem Jaroslavem Milfajtem, na filmov˘ch projekcích pracuje Petr Hlou‰ek.
Obsazení je ve valné vût‰inû obsazením nûmeck˘m, herci byli vybíráni na jaﬁe 2010 nûkolikadenními konkurzy v Hamburku a Vídni. Pﬁesto lze nalézt v programu nûkteré brnûnské
umûlce: herce Jiﬁího Horkého a Jakuba Przebindu a taneãnice Anetu Majerovou a SoÀu
Kubi‰ovou.
Hlavní inovací pﬁíbûhu o kupci, kter˘ upadne do spárÛ obávaného, zrÛdnû vyhlíÏejícího vládce opu‰tûného zámku a musí mu pﬁislíbit za vysvobození jednu ze sv˘ch tﬁí dcer, je
jeho lokalizace – pÛvodnû francouzská pohádka je zaﬁazena do ospalého prostﬁedí typicky
nûmecké vesniãky. Právû tam sní Kráska, nejmlad‰í z trojice dcer, svÛj sen o vytrÏení z provinãní nudy – proto je ochotna i vstoupit do sluÏby ke Zvíﬁeti. To se ov‰em nelíbí tûÏkopádnému chasníkovi Gustavovi, kter˘ si na Krásku uÏ dlouho myslí a proto zorganizuje lynã
Zvíﬁete, na nûjÏ ochotnû vyrazí celá vesnice. V poslední chvíli si v‰ak Kráska uvûdomí, Ïe
její nejasn˘ cit ke Zvíﬁeti není soucit, ale láska....
Turné s muzikálem Kráska a zvíﬁe je se zahraniãním producentem nasmlouváno do
bﬁezna roku 2011 a brnûnské Mûstské divadlo Brno projede Lucembursko, Rakousko,
Nûmecko, ·v˘carsko a Itálii. Premiéra se uskuteãní na prestiÏním festivalu v lucemburském
Wiltzu, v pﬁírodním amfiteátru s impozantními kulisami zámku. Hudební inscenace Kráska
a zvíﬁe se do svûta vydává ve své nûmecké verzi; doãká se v‰ak i té ãeské. Její premiéra
se odehraje v listopadu roku 2011 na Hudební scénû s populárními brnûnsk˘mi herci.
Scena.cz, 19. 7. 2010
HUDBA NA ·PILBERKU
V 11. roãníku festivalu se na ãtyﬁech koncertech aÏ do 20. srpna pﬁedstaví kromû brnûnské
filharmonie (vystoupí dvakrát) je‰tû Metropolitní symfonick˘ orchestr a orchestr Mûstského
divadla. Vedle ‰panûlského veãera je letos na programu i rocková hudba a scény z muzikálÛ.
V koncertu To nejlep‰í z muzikálu 20. srpna zazní písnû z americk˘ch i na‰ich muzikálÛ se
zpûváky Mûstského divadla Brno, povaÏovaného za na‰i nejlep‰í muzikálovou scénu.
Právo, 11. 8. 2010
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Probuzení jara
Nová scéna Národního divadla
Jana Musilová,
Luká‰ Vlãek

Erik Pardus,
Roman Onderka

Ve stﬁedu 8. záﬁí 2010 se konala
v Augustiniánském opatství na
Starém Brnû 5. Zahradní slavnost. V˘tûÏek benefiãního veãera ãinil 650.000,- Kã.

Zástupci kliniky
pﬁebírají
od primátora
mûsta Brna
Romana Onderky
‰ek s v˘tûÏkem
veãera

Markéta Sedláãková

Foto: jef Kratochvil

Jana Musilová

Michal Horáãek

Kristina Kloubková,
Stanislav Mo‰a, Gustav Skála

Svetlana Slováková,
Hana Holi‰ová

Praha 24. - 25. srpna

Stanislav Mo‰a,
Markéta Sedláãková,
Roman Onderka,
Jana Musilová,
Luká‰ Vlãek

Získané prostﬁedky budou
pouÏity na nákup rehabilitaãních léãebn˘ch pﬁístrojÛ pro
Anesteziologicko-resuscitaãní
kliniku Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brnû. Veãer obohatili sv˘m vkladem umûlci
Mûstského divadla v Brnû.

ManÏelé
Roubinkovi
s vydraÏenou
fotografií
jefa Kratochvila
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NEP¤EHLÉDNùTE!

Znovu nastala doba,
ve které ‰ikovní ‰ibalové
rÛzného typu, hráãi velké
politiky, s námi hrají
obdobnou hru jako
hrdinové téhle hry.
Nenechte si ujít ostr˘
vtip i humornou nadsázku
v nové inscenaci reÏiséra
Stanislava Mo‰i.
PTÁKOVINY
PODLE ARISTOFANA
22. 10. v 19.30 hodin
23. 10. v 19.30 hodin
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je to jiÏ ‰est let, co provozujeme novou budovu Hudební scény
na‰eho divadla. Uvedli jsme na ní jiÏ celou plejádu originálních
i svûtovû proslul˘ch muzikálÛ, hudebních pﬁedstavení.
Systematicky zde pûstujeme rozvíjení múziãnosti na‰ich interpretÛ,
která je vybavuje v˘jimeãnou citlivostí pro realizaci ãinoherních
pﬁedstavení, aby pak zpûtnû v tûch hudebních zhodnocovali svÛj
hereck˘ potenciál. Vy, kteﬁí jste jiÏ mûli moÏnost zhlédnout první inscenaci nové sezony ·kola základ Ïivota v reÏii Hany Bure‰ové,
jste zjistili, Ïe témûﬁ v‰ichni na‰i herci zvládají hru na nûjak˘ hudební nástroj, nûkteﬁí na více nástrojÛ a samozﬁejmû v‰ichni skvûle zpívají. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe hudba je obsaÏena ve v‰em, co
nás obklopuje, a ãím více ji pûstujeme, provozujeme a h˘ãkáme, tím více jsme jako Ïivé
myslící bytosti kompletní, tím pozornûj‰í jsme k dûní kolem nás, ke sv˘m bliÏním, k pﬁírodû
a nakonec i k sobû… Hudba je totiÏ jin˘m, zvlá‰tním i absolutním typem jazyka, mezilidského a vpravdû mezinárodního dorozumívání. Nemusíme znát jazyk ãlovûka, abychom pochopili, v jakém pocitu se nalézá zdroj jeho zpûvu… a skrze emocionální barvu tónÛ, skrze
tempo i rytmus zji‰Èujeme naprosto pﬁesnû, co
právû cítí, co si myslí, ãeho se bojí, po ãem touÏí.
Hudba je na‰í pﬁirozeností! VÏdyÈ pozorujeme-li
napﬁ. malé dítû, které kdyÏ sly‰í hudbu, jsme zaskoãeni tím, Ïe netu‰íme, proã tanãí, aãkoliv taktak drÏí právû nedávno získanou rovnováhu. Jsme povzneseni, kdyÏ totéÏ batole sly‰íme, jak samo sobû
je‰tû nevybaveno slovy broukavû mÀouká – zpívá. Lidsk˘ jedinec
je z hudby zkonstruován, je jí prostoupen, Ïije s ní i v ní.
Nûkdy ke své ‰kodû zapomínáme na to, Ïe jedním z nejv˘sostnûj‰ích lidsk˘ch projevÛ hudby je poezie. Ty nejstar‰í legenS TAT U TÁ R N Í M ù S T O B R N O
dy byly psány ve vázané – rytmické ﬁeãi, jejichÏ správn˘ pﬁednes,
FINANâNù PODPORUJE
M ù S T S K É D I VA D L O B R N O ,
vlastnû jin˘ typ zpûvu, se stává v˘jimeãn˘m hudebním záÏitkem.
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
Je mi nesmírn˘m potû‰ením, Ïe vám mÛÏeme na konci tohoto
mûsíce pﬁedstavit jeden z klenotÛ svûtové dramatiky, Sofoklovo
drama – báseÀ Oidipus Král v pﬁekladu jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch básníkÛ Jana Skácela, kter˘ byl za svého Ïivota
pravideln˘m hostem premiér na‰eho divadla. Jeho pﬁeklad vznikl
právû pro na‰e divadlo v roce 1973.
A rád bych vás i nad rámec nabídky na‰eho divadla upozornil je‰tû na jiné úÏasné dílo, které vzniklo na bázi básnû francouzského básníka Paula Claudela. Jako základ pro své oratorium Jana z Arku ji vyuÏil geniální hudební skladatel Arthur
Honegger. Brnûnská umûlecká agentura Ars koncert je uvede jako závûreãné pﬁedstavení hudebního festivalu Moravsk˘ podzim
2010 v jediném provedení, a to 14. ﬁíjna v 19.30 v k tomuto úãelu upraveném hokejovém stadionu Rondo. Nûkteﬁí z vás moÏná
byli pár dnÛ po 11. 9. 2001 ve stejném prostoru svûdky jedineãného koncertního pﬁedstavení M‰e Leonarda Bernsteina. I tentokrát bude tuto událost zaznamenávat âeská televize. Více informací naleznete je‰tû na jiném místû na‰eho ãasopisu.
Srdeãnû vás zvu k svátkÛm nádherné poezie, k svátkÛm hudby, k svátkÛm divadla!

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

Říjen

2010
16. ročník

Cena: 15,- Kč

Muzikálov˘ hit s osmi
prestiÏními cenami Tony
uÏ ãtyﬁi roky po premiéﬁe
na Broadwayi také v Brnû
PROBUZENÍ JARA
12. 10. v 19.30 hodin
13. 10. v 19.30 hodin

Návrh kost˘mu tﬁídní krásky Irmy Jánské pro hudební komedii ·kola základ Ïivota Samiha Maleh, foto: jef Kratochvil
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Za v‰echny kolegy se na setkání s vámi tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB

