Partneři divadla

22. – 24. února na Hudební scénû

JAZZ SIDE STORY
Koncertní pfiedstavení
Úãelem pfiedstavení Jazz Side
Story je pfiedev‰ím vzdát hold velkému dílu A. Laurentse, L. Bern steina a S. Sondheima, svûtovû
proslulému muzikálu West Side
Story, a to prostfiednictvím zpûvu ,
hudby, tance a filmov˘ch projekcí,
vytváfiejících pro diváka a posluchaãe komplexní podívanou neobvyklé umûlecké síly a hodnoty.
Dirigent Igor Vavrda bravurním
zpÛsobem propojuje pfiímo na scénû hráãe orchestru MdB
a pfiední ãeské i slovenské jazzové hudebníky. Není v souãasné dobû obvyklé vidût na jevi‰ti nûkolik desítek hudebníkÛ s baletem, sborem, sólisty a projekcí... – a kromû toho v‰eho – ten pfiíbûh a ta hudba! To v‰e v reÏii Petra
Gazdíka, kter˘ byl ocenûn v divácké anketû Kfiídla
2010/2011 za svou reÏisérskou práci hned dvûmi cenami.
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Mary Poppins a Bert v muzikálu Mary Poppins – kost˘my: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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Vitázek

vážení divadelní Přátelé,

únor
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cena 15,- kč

v roce 2010 jsem byl jednou berlínskou umûleckou agenturou dotázán, zdali bych nezreÏíroval svûtovou
premiéru muzikálu PapeÏka, kter˘ napsali mladí nûmeãtí autofii soustfiedûní kolem hudebního skladatele a textafie Dennise Martina. To právû oni „zvítûzili“ v nevypsané, av‰ak o to tvrd‰í svûtové soutûÏi o získání autorsk˘ch práv na stejnojmenn˘ bestseller americké autorky Donny W. Cross. Ta se nakonec
rozhodla pro mladíky ze stfiedního Nûmecka, konkrétnû z Fuldy, kde se ãást jejího historického románu,
pojednávajícího o krásné a zvlá‰tní legendû z poloviny 9. století na‰eho letopoãtu, odehrává. ¤ada svûtov˘ch agentur, produkcí i konkrétních autorÛ tzv. ostrouhali (mezi nimi napfi. i Frank Wildhorn, autor
mnoha muzikálÛ, z nichÏ jeden velmi dobfie znáte, neboÈ ho máme od podzimu na repertoáru v reÏii
Petra Gazdíka: „Jekyll a Hyde“). Ten enormní zájem má své kofieny pfiedev‰ím v onom nádherném a neobvyklém pfiíbûhu, kter˘ Donna W. Cross ve svém románu vypráví. V Nûmecku jej bylo prozatím prodáno více neÏ 8 milionÛ kusÛ!
Donnu jsem poznal pfii tiskové konferenci, kdy 10 mûsícÛ pfied premiérou podpofiila svou pfiítomností inscenaãní projekt nového muzikálu. KdyÏ jsem ji uÏ tenkrát pozval do na‰eho mûsta Brna, zaskoãila mû informací o svém dûdeãkovi, kter˘ pocházel právû z na‰í zemû. A pak po svûtové premiéfie,
která se odehrála 3. ãervna 2011 v Zámeckém divadle ve Fuldû, jsem jí své pozvání zopakoval. Nad‰enû
souhlasila a jsem velmi rád, Ïe skuteãnû do Brna pfiiletí den pfied na‰í premiérou, tedy 3. února, a Ïe v den
jejího pfiíjezdu s ní i Dennisem Martinem mÛÏeme uskuteãnit mimofiádnou tiskovou konferenci v na‰em
divadle. A samozfiejmû jsem py‰n˘, Ïe jsme tím druh˘m divadlem na svûtû, kter˘ tento muzikál uvede.
DÛvody, které mû vedly k rozhodnutí nastudovat toto mimofiádné dílo, jsou následující: âetl jsem, Ïe
aÏ má du‰e odejde z tohoto svûta, bude zkoumána, jak vyuÏila daru pozemského Ïivota. A jsou to údajnû dvû základní otázky, které nám budou kladeny:
1. jak intenzivnû jsi se vzdûlával
2. jak intenzivnû jsi miloval
Tak tedy láska a vzdûlání – to jsou ony dva nejv˘znamnûj‰í komponenty na‰ich ÏivotÛ. Mnohokrát
jsem se nad tímto sdûlením zam˘‰lel a pokou‰el jsem se najít je‰tû nûco v˘znamnûj‰ího. Nepodafiilo se mi
to. Îít v lásce a v permanentním vzdûlávání se. Obdivuhodnû jednoduché a silné právû i pro ono obohacující se propojení!
KdyÏ jsem se poprvé setkal s románem Donny W. Cross „PapeÏka“, byl jsem nad‰en, jak její hlavní
hrdinka realizuje právû svÛj, byÈ krátk˘ Ïivot, skrze tato „vy‰‰í pfiikázání“. Od útlého dûtství touÏí její pfiirozen˘ a neobvykle velk˘ talent po dal‰ím vzdûlávání, od útûku z domova touÏí její opu‰tûná du‰e po lásce. Obé realizuje s nádhernou vá‰ní, aÈ uÏ jako lékafi pomáhající kaÏdému potfiebnému, ãi pozdûji jako
papeÏ, kter˘ pro svÛj vztah k lidem, pro laskavou péãi o nû dosáhne obecného pojmenování „Papa populi“. I svÛj osobní Ïivot zavr‰uje skrze lásku. BohuÏel její ãekání na narození dítûte konãí ne‰Èastnû.
Dynamické, citovû extrémnû angaÏované dílo Dennise Martina a Christopha Jila mû silnû zasáhlo jiÏ
pfii na‰ich prvních kontaktech a v prÛbûhu spolupráce s cel˘m inscenaãním t˘mem i se souborem jsem se
skrze realizaci m˘ch pfiedstav jen dále utvrzoval v pfiesvûdãení o mimofiádnosti hlavního sdûlení tohoto
pfiíbûhu.
Lhostejno, zda-li je ãlovûk muÏem, ãi Ïenou… tím nejdÛleÏitûj‰ím je obsah na‰eho Ïivota, kter˘ mu
vtiskneme jen my sami proti v‰em pfiíkofiím, proti pfiedpojatosti okolí, proti nevzdûlanosti a nelásce.
Bûhem dvou a pÛl mûsíce, kdy se muzikál PapeÏka ve Fuldû hrál, se uskuteãnilo neuvûfiiteln˘ch 116
vyprodan˘ch pfiedstavení! V roce 2012 se v letních mûsících muzikál do tamního Zámeckého divadla znovu vrací a pak bude uveden i v dal‰ích mûstech.
Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se s Vámi tû‰ím na shledanou
nejenom u tohoto neobvyklého a mimofiádného hudebnû-divadelního díla
s témûfi neuvûfiiteln˘m názvem „PapeÏka“.
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Jana Musilová si na‰la chvilku v‰e Martû Prokopové
vysvûtlit, Michal Matûj nevûfií vlastním oãím.
Lenka Janíková pfiedává cenu Inscenace
sezony Petru Gazdíkovi za muzikál Mary
Poppins

Petr ·tûpán pfiem˘‰lí co si na nûj reÏisér Stano Slovák
vymyslel, Ïe musí neãekanû preludovat na dobfie naladûném klubovém piánu.

V pánské krejãovnû zkou‰í Petr Gazdík kost˘m z dílny
Andrei Kuãerové, Gerolda do muzikálu PapeÏka.

Maskérna na Hudební scénû, místo kde se z civilních
osob stávájí hvûzdné muzikálové postavy, Alena
Antalová.

Alenka Antalová – Mary Poppins a Du‰an Vitázek –
kominík Bert, poslední úpravy neÏ závûrka Nikonu na
léta zaznamená jejich podobu.

Loni nám Vánoce pfiipomínaly na divadelní dvoranû
jen svût˘lka na stromech, sníh jsme ãekali marnû.

Zdenek Merta a Michal ·tefl u klavíru, hru na klavír
má Michal ·tefl jako rehabilitaci po nedávné operaci
ruky a Merta jako zamûstnání.

Novoroãenky v ko‰i nekonãí.

Pfii pfiedávání cen popularity Kfiídla popfiál principál
Pavle Vitázkové k narozeninám.

Zrodila se jiÏ ‰estnáctá Divadelní roãenka MdB a na
slavnostním pfiedávání Kfiídel byla pokfitûna.

Zdenûk Junák se nechal pfiesvûdãit, aby si jeden ‰kopek
v Technickém muzeu natoãil sám.

Jirka Mach bude v dramatu Cid toreadorem, v krejãovnû tvofiili pod dohledem Petra âaneckého jeho kost˘m.

Po noãním fotografování plakátu na drama Cid se zÛãastnûní zvûãnili, chybí Petr Hlou‰ek, nestihl dobûhnout.

Dramaturgové Klára Latzková a Jan ·otkovsk˘
v Technickém muzeu, kde vznikly jejich portréty do foyeru divadla.

Petr Hlou‰ek tvofií !!!

V rockové kapele, která bude provázet muzikál Oãistec,
nechybí legendární bubeník Jaroslav Zádûra.

2010/2011
Igor Ondfiíãek pfiedává
Cenu bezpeãného
zázemí Annû âupové

Jef Kratochvil pfiedává
Cenu kolegia
redakce Dokofián
Petru Gazdíkovi

Lenka Janíková pfiedává
cenu Osobnost roku
Stanislavu Michalíkovi

Skalní divák Tomá‰ Por‰ek
pfiedává cenu
Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
Jaroslavu Milfajtovi

Ale‰ Slanina pfiedává cenu
Hereãka sezony
Alenû Antalové

Hana Holi‰ová
pfiedává cenu Herec sezony
Du‰anu Vitázkovi

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Stalo Se
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Justo Jorge

Jedinû pochybnost

Partneři divadla

Jedinû pochybnost, která mi na‰eptává,
Ïe bych mohl pokraãovat v jiném Ïivotû,
mi brání prorazit
neprÛhlednou mlhu,
která mû dûlí od smrti.
Ach ‰ílená pochybnosti,
obraÈ se v jistotu
a osvoboì mû od nejhor‰í viny:
b˘t pofiád sebou.
/pfieloÏil Antonín Pfiidal/

Optimismus je nejpfiíjemnûj‰í
forma odvahy.
(Anatole France)

1
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William Shakespeare

ReÏie: Stanislav Slovák
silvestrovská Premiéra na Činoherní scéně
2

31. Prosince 2011

Foto: jef Kratochvil
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lelkování Jiřiny veselé

s vítězi ankety křídla
DV: Je pravda, Ïe Kfiídla uÏ jsem nûkolikrát
vidûl a taky jsem pfii jejich pfiedávání úãinkoval, ocenûn jsem byl v‰ak poprvé. Pokud se
mám pfiiznat, nejsem schopen si pfiízeÀ divákÛ úplnû vychutnat, mám na to blbou povahu. To ale neznamená, Ïe si jí neváÏím
nebo necením. Mnohem lépe se mi Ïije
s pfiesvûdãením, Ïe je to hezk˘ projev pfiíznû
k divadlu samotnému, kterého jsem sou ãástí.
Mary Poppins, kouzelná chÛva pevn˘ch
mravních zásad, v ãem je vám sympatická?
AA: Je to hodnû dobfie a citlivû napsan˘
muzikál, z nûhoÏ vyzafiuje energie, která
nikoho k niãemu nenutí, ale osvobozuje. Mne
jako hereãku i diváky v hledi‰ti. Mary je
jedna z tûch svat˘ch postav jako dalajláma,
které dokáÏí stra‰nû moc jen tím, Ïe jsou.
Umûjí otevírat srdce, spojovat lidi a opro‰Èovat od zbyteãn˘ch nánosÛ, které nám v‰em
tûÏk˘ Ïivot kaÏd˘ den ráno nakládá na ramena. Mary Poppins nás nemûní, jen ty tûÏké
a nepotfiebné vûci, pfies nûÏ se ãlovûk málem
nûkdy zadusí, sundává.

O tom, Ïe zemská pfiitaÏlivost není nepfiekonatelná, pfiesvûdãují diváky Alena Antalová a Du‰an Vitázek kaÏdou reprízu Mary
Poppins. Pohádkov˘ muzikál, kde AlenaMary skuteãnû „létá“ a Du‰an-Bert alespoÀ
obûhne portál hlavou dolÛ, diváky po právu
oãaroval a stal se inscenací sezony. A tak
moÏná symbolicky také obûma hercÛm
poslali alespoÀ nejvíce hlasÛ v divácké anketû
a tudíÏ Kfiídla 2010/2011.
Co pro vás divácká pfiízeÀ znamená?
AA: S cenami mám v‰eobecnû problém,
i kdyÏ právû ty divácké jsou mi asi nejsympatiãtûj‰í. Ale mám tro‰ku pocit, Ïe by bylo
lep‰í, kdybychom Ïádné oceÀování ani
nemûli v systému, Ïe to zbyteãnû v‰e trochu
degraduje. Vlastnû pro mne vût‰ina cen ztratila prestiÏ. Jako nejvût‰í ocenûní cítím to,
kdyÏ se mi podafií do pfiedstavení vloÏit nejvíc, co dokáÏu, i kdyÏ je to pofiád málo. KdyÏ
je konstelace hvûzd taková, Ïe vznikne nûco
jedineãného jen pro ten jedin˘ veãer, co se uÏ
nikdy nezopakuje.
4
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DV: Na to se tûÏko hledá normální odpovûì.
Je prostû sympatická tím nejkouzelnûj‰ím
zpÛsobem.
A kominík Bert, v ãem se vám líbí?
AA: Je to stejn˘ druh ãlovûka jako Mary,
také to v‰echno ví a má v hlavû srovnané, jen
je tro‰ku undergroundov˘, tro‰ku ménû zodpovûdn˘, ale vlastnû je to tatáÏ kasta.
DV: On je opravdu absolutnû bezstarostn˘,
úplnû a zcela optimistick˘ a hlavnû se umí ze
v‰eho radovat. To se mi fakt líbí.
Jak se vám hraje s dûtmi?
AA: Jsou v‰ichni velmi ‰ikovní. Pamatuji si
je‰tû ze zkou‰ek, Ïe já nevûdûla nic, ale ony
uÏ vûdûly, která scéna bude následovat.
DV: Jo, s dûckama je to bezva. Zkou‰ení je
sice trochu otrava, protoÏe je tûÏké udrÏet jejich pozornost, zato nás to ale víc motivuje
k tomu, abychom je strhli svou energií, aby je
to divadlo bavilo. Na jevi‰ti jsou ale super.
Soustfiedûní, pfii vûci, mnohdy mû vytáhnou
ze situace, kdy to sám popletu. Jsou úÏasné.
A jak se vám letí? Je to sloÏité a nebezpeãné? Stihnete vnímat i ty nad‰ené pohledy
pod vámi?
AA: Mary musí prostû odletût, proto si divadlo dovolilo ten luxus a zafiízení pronajalo
od jedné lond˘nské firmy. Z mé strany ale
nejde o Ïádn˘ mimofiádn˘ v˘kon, je to v˘kon
poãítaãe a technika, kter˘ ho ovládá. Vût‰í
nervy jsou, zda vÛbec odletíme, uÏ tfiikrát se
stalo, Ïe poãítaã kleknul. Já aspoÀ v tu chvíli
nebyla na jevi‰ti (zato v hledi‰ti byla celá
moje rodina ze Slovenska), ale moje kolegynû ãekala dvakrát nachystaná s de‰tníkem,
dokud nepfii‰el technikáfi, aby ji odepnul...
Va‰e obûhnutí portálu, pfiiznávám, velmi
obdivuji. Jak moc je to fyzicky nároãn˘
v˘kon?
DV: Je to nároãné spí‰ technicky neÏ fyzicky.
Nûjak si prostû v hlavû poskládat koordinaci,
aby u toho ãlovûk nevypadal jako pytel brambor. KdyÏ se na to ale pfiijde, tak uÏ je to pak
docela jednoduché.
Tfii dûti na jednu hereãku, to je úctyhodn˘
v˘kon. Zvládáte to? Pomáhá vám nûjaká
chÛva?
AA: Shodou náhod mi s dûtmi a domácností
vypomáhá moje ‰vagrová. A já ani nevím, jak
jsem to zvládala bez ní. Pravidelnû dojíÏdûjí

i mí rodiãe z Bratislavy, ktefií u nás stráví vÏdy
nûkolik dnÛ.
Je pro vás Alena Antalová vzorem? Va‰e
Ïena, Pavla Vitázková, je také hereãka,
troufnete si rovnûÏ na poãetnou rodinu?
DV: To vám do tohoto rozhovoru vklouzla
zfiejmû otázka pro Pavlínku. :-)
A brali byste Mary Poppins ke sv˘m dûtem?
AA: Já bych nejradûji byla sama Mary Poppins pro své dûti. KdyÏ ale na nû nûkdy jeãím
jako blázen, spí‰ si pfiipadám jako Andrewsová.
DV: Jasnû. Doufám ale, Ïe to nebudeme
potfiebovat.
Jakou pohádku máte nejradûji a proã?
AA: Asi v‰echny vánoãní klasiky a princezny,
jako jsou py‰ná, ‰ílenû smutná nebo ta se zlatou hvûzdou na ãele. Z nov˘ch vûcí mne zaujal veãerníãek Pohádky z vr‰ku, ale jinak
mám dojem, Ïe v poslední dobû se nám
nedafií natoãit nûco velkolepého.
DV: Jakmile bych vyslovil jednu, hned by mi
pfii‰lo líto, Ïe jsem nefiekl tu druhou. Pohádky
mám rád v‰echny, i ty v Ïivotû.
Uplynulé období ale nebyla jen Mary Poppins. Která role vám pfiinesla nejvíc práce?
AA: KaÏdá nová je nejtûÏ‰í. Ale je fakt, Ïe
Mary je pûvecky moje asi nejsloÏitûj‰í role.
VÛbec jsem si se zpíváním nevûdûla rady,
takÏe jsem zaãala docházet k panu Pavlu Kamasovi z Janáãkovy opery. Ten mne uãí základy, které mi zatím nikdo nefiekl, pfiestoÏe
jsem absolvovala v‰echny tuzemské muziAlena Antalová
v muzikálu
Kvítek z horrroru,
reÏie: Petr Gazdík

5
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kdyÏ fieknu Vánoce nahlas, já se klidnû
dojmu i u zdobení stromeãku, i u ranní pohádeãky, ach boÏe, zaãínám b˘t dojat˘.
A ãemu jste se na Silvestra nejvíce zasmáli?
AA: Osobnû nejsem vÛbec silvestrovsk˘ typ,
jsem introvert, nejsem flámovaã ani baviã
a nepiju, protoÏe mi to nechutná. Víc si
odpoãinu ve vanû nebo spánkem, nejvíc se
vyfiádím na jevi‰ti. Navíc se hrála Poppins,
takÏe jsme v‰echny tfii, které tuto roli alternujeme, byly v pohotovosti. Já hrála odpoledne a protoÏe se opût pfiijela podívat má
rodina z Bratislavy, ãekali, zda Mary odletí.
Odletûla, ale tentokrát nefungoval v˘tah.
DV: To je nepfienosné, opravdu :-)
Jak se vám s Kfiídly poletí do nového roku?
AA: Doufám, Ïe dobfie.
DV: Tak to uvidíme. Lítám rád. A to i bez
kfiídel.
Víte, co na vás ãeká?
AA: Trochu ano, ale mluvit o tom je‰tû
nemÛÏu. Ale bude to klidnûj‰í rok.
DV: Nemám tu‰ení, coÏ je bezva, je to
vzrÛ‰o. Tû‰ím se.
A kromû divadla? Co tfieba nûjak˘ televizní
seriál?
AA: Nabídky, které jsem dostala, mne ne-

kálové ‰koly. A tak za pût minut dvanáct,
nebo spí‰ pût minut po dvanácté, doháním, co
jsem mûla dávno vûdût.
DV: Já nevím ani kter˘ je rok, ani sezona,
natoÏ co jsme v kterém období hráli nebo
zkou‰eli. Nejvût‰í práci mi dá pofiád role
Du‰ana Vitázka v tomhle svûtû, v tomhle
ãase, v tomhle Ïivotû.
Mimochodem, vy jste letos mûl dvû role,
které pro vás musely znamenat probudit
„zvífie“ v sobû – Zvífie a Edwarda Hydea. Je
to tûÏ‰í nebo snadnûj‰í neÏ ztvárnit uhlazené
gentlemany?
DV: Nejsem ani jedno, takÏe obojí je tûÏké :-)
„Zvífiata“ mají akorát tu v˘hodu, Ïe jsou vÏdy
uvolnûná a niãím nesvázaná, na jevi‰ti je
ve‰kerá pozornost soustfiedûná na nû a pfiitom se na v‰echno kolem dívají s obrovsk˘m
nadhledem.
Co vás na Vánoce nejvíce dojalo?
AA: Máme tfii dûti, ‰est, ãtyfii a dva a pÛl
roku, takÏe to je teprve romantika. Dárky
nám JeÏí‰ek pfiinesl 24. prosince ráno, veãer
jsme byli u manÏelovy rodiny, pak jsme jeli
k na‰im do Bratislavy. Ale nejsloÏitûj‰í bylo
zabalit více neÏ stovku dárkÛ...
DV: Já jsem docela cíÈa, dojímá mû uÏ jenom
6
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lákají. Asi mám odseriálováno, protoÏe asi
nejsem hereãka, která by mohla zahrát
v‰echno. Ale nûjak˘ pûkn˘ film nebo televizní inscenaci bych si natoãila ráda.
DV: UÏ jsem v jednom rozhovoru fiíkal, Ïe
bych rád úãinkoval v seriálu, tfieba v jednom
dílu jako Guest Star. :-) Jako Ïe by na konci
jednoho dílu fiekli: „A v pfií‰tím dílu uvidíte
Du‰ana Vitázka, hvûzdu hudebního divadla!“
A zvedlo by to sledovanost o dal‰í milion. :-)
Ale v tom pfiípadû bych asi byl dost drah˘.

a emocí, o coÏ mi hlavnû jde, a jak vûfiím, i diváky to více vtahuje do pfiíbûhÛ.
Vy taky ãasto reÏírujete maminku, sestru,
partnerku. Nepfiiná‰í to rodinné rozepfie?
Ne. Pro mne je to komplikované v tom, Ïe se
sice hercÛm snaÏím vytvofiit klid, ale v pfiípadû blízk˘ch nemám tu trpûlivost. Jsem na
nû pfiísnûj‰í a v soukrom˘ch chvílích po
zkou‰ce na nû tím „psem“ asi jsem. Tím znervózÀuji je i sebe. Ale jinak my máme divadlo
rádi, povídáme si o nûm s chutí, ale Ïe bychom fie‰ili osobní a konkrétní vûci, to ne.
Spí‰ si snaÏíme sdûlit opaãn˘ pohled na
danou vûc.
Nevyãítá vám nûkdo, Ïe obsazujete tfieba sestru na úkor ostatních?
Moje sestra patfií mezi pfiední hereãky na‰eho
divadla, nejsem jedin˘, kdo si ji obsazuje.
Zatím jsem si ji vÏdy vybral z nûjakého
dÛvodu, kter˘ byl zcela jin˘, neÏ to, Ïe je moje
sestra. Navíc na tom nevidím nic ‰patného,
i kdyby dÛvod „sourozenectví“ nûkdy pfieváÏil – divadlo od nepamûti tvofiily celé divadelní, herecké rodiny a bylo to úplnû
normální.
S uvedením velk˘ch zahraniãních muzikálÛ
b˘vá spojováno to, Ïe s licencí divadlo
dostane i vzor, jak v‰e udûlat. Nakolik jste

Nejvíce se divákÛm líbil muzikál bratfií Shermanov˘ch Mary Poppins v reÏii Petra
Gazdíka, kter˘ si tak odnesl jedny Kfiídla
2010/11. A nedosti na tom, Mary Poppins
(a také je‰tû muzikál Kvítek z horrroru) mu
vynesly i Kfiídla druhá – tentokrát od kolegia
revue Dokofián. První otázka pro Petra
Gazdíka takfika silvestrovského lelkování
nad vodní d˘mkou v jeho oblíbené ãajovnû
tak byla nabíledni:
Dvoje Kfiídla – vzná‰íte se?
Myslím, Ïe to není ten prav˘ dÛvod ke
vzná‰ení se.... Jsem samozfiejmû rád, kdyÏ je
moje práce ocenûna, ale Ïe bych po tom
prahnul, ãi byl dokonce smutn˘, kdyÏ se cen
nedostává, nebo se naopak cítil extrémnû
‰Èastn˘, Ïe jsem ocenûní získal, tak to není.
Co mne tû‰í, u Mary Poppins pfiedev‰ím, je
nad‰ení publika, které cítím pokaÏdé, kdyÏ
se úãastním pfiedstavení v hledi‰ti. Je poznat,
Ïe i tatínkové si najdou své, vidí se tam, a jak
mi pfiiznal mÛj kamarád, mají touhu jít
pou‰tût draka. To mi dûlá vût‰í radost neÏ
ceny.
Hrajete, souãasnû v‰ak stále víc reÏírujete.
âím se cítíte víc a ãím radûji?
âím jsem radûji, to nedokáÏi vÛbec fiíct. Jsem
v‰ak asi stále tro‰ku víc herec. To je moje profese, kterou vnímám, a tak to do nás vkládali
také na ‰kole, jako své poslání. A kdyÏ jsem
vloni víc reÏíroval, uÏ se mi tro‰ku st˘skalo.
Je fakt, Ïe jste herec, v˘hoda pfii reÏírování?
Jste na herce pes?
Pfiistupuji i k celku jako k roli. A „pes“ asi nejsem. SnaÏím se vytvofiit hercÛm co nejvût‰í
klid. Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe jen tak mohou
vydat ze sebe to nejlep‰í, více svého srdce
7
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pfiedstavit, Ïe by nûjaké „cizí“ dûvãe vychovávalo na‰e dûti. SnaÏím se v‰ak b˘t takovou
Mary Poppins pro svoje dûti sám.
Co vás ãeká v dal‰ích mûsících?
Jsem teì obsazen u pana reÏiséra Mo‰i do
hlavní muÏské role v muzikálu PapeÏka.
V pfií‰tí sezonû bych mûl reÏírovat moÏná
jeden muzikál a jednu ãinohru, co ale pfiesnû,
to bych nerad prozrazoval.
Na co se tû‰íte?
Tû‰ím se na cel˘ ten rok, i proto, Ïe nevím co
pfiinese. Tû‰ím se, jak budu s dûtmi a pojedu
s nimi k „mofiíãku“ a tû‰ím se i na to, co mi
pfiinese divadlo. Na to, co snad také pfiiná‰í
na‰im divákÛm. Neustále si proÏíváme nové
osudy, a to je povzná‰ející a oãistné. Tu „psycho-teatroterapii“ – zazpívat si z plna hrdla,
vyplakat se i vykfiiãet a v‰echno dohromady,
bych doporuãil v‰em. My divadelníci prostû
chodíme do divadla, nikoliv do práce.
Nedávno jsme se s m˘mi kolegy ze ‰koly
(fieditelé rozliãn˘ch firem) shodli, Ïe herec je
jedna z mála profesí, v níÏ touÏíte po stále
vût‰ím penzu práce, bez potfieby zavedení
speciálních motivaãních procesÛ, které jsou
jinak neodmyslitelnou souãástí kaÏdého konceptu strategického fiízení.:-) Myslím, Ïe ona
herecká nátura se ‰ífií i na ostatní – my v divadle prostû svoji práci dûlat touÏíme...

do reÏie mohl vloÏit vlastní invenci a nápady?
MÛÏete mít stejné kulisy, kost˘my – ale máte
vÏdy nové herce a pfievyprávût cel˘ pfiíbûh,
aby lidé hercÛm uvûfiili, to pokládám
nakonec za nejinvenãnûj‰í. Na‰e Mary Poppins je takzvaná „First class production“, coÏ
znamená, Ïe musíme dodrÏet urãité parametry, jako napfiíklad vzhled postavy Mary,
místem musí b˘t Lond˘n a kominíci musejí
b˘t kominíci a ne instalatéfii, ale to dal‰í pojetí v tûchto mantinelech je zcela na nás. Tak
k titulÛm také pfiistupujeme a na‰e inscenace
jsou jiné neÏ v New Yorku nebo v Lond˘nû.
V záÏitku, kter˘ divákÛm pfiiná‰í, si s nimi
snad v‰ak nezadají.
V ãem je Mary Poppins kouzelná pro vás?
Cel˘ pfiíbûh je úÏasn˘ v tom, co pfiiná‰í,
v samotném mottu, Ïe „...staãí chtít, a rázem
v‰e je moÏné...“. Mary nenásilnû uãí nejen
rodinu Banksov˘ch, ale i diváky v sále, co je
v Ïivotû dÛleÏité. Nepouãuje, nezvedá ukazováãek, není ale ani pfiehnanû láskyplná,
není pfiehnanû ne‰Èastná, není prostû fale‰ná,
nefie‰í hlouposti, to je na ní to nejlep‰í.
A k tomu má kominíka Berta, správného
kluka, kter˘ snad nad niãím nepláãe a zdá se
mu, Ïe v‰echno mÛÏe b˘t dobré, kdyÏ si
ãlovûk dá onu pomyslnou „lÏiãku cukru“.
Bral byste Mary Poppins k dûtem?
Já si chÛvu k dûtem moc nedokáÏu pfiedstavit, asi i proto, Ïe u nás tradice chÛv není
roz‰ífiená tak jako tfieba v Anglii. Neumím si

Jak fiíká Karel Gott, neãekal jsem, Ïe bych
mohl vyhrát, Ïertuje v˘tvarník a scénograf
Jaroslav Milfajt. Kfiídla 2010/2011 za nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin v‰ak pfiipadla právû
jeho „knihovnû“ v dramatizaci románu Jmé no rÛÏe.
Kfiídla 2010/2011 ale urãitû nebudou va‰e
první cena...
Cen a rÛzn˘ch ocenûní jsem získal dost, ale
nejsem sbûratel a vût‰inou si ani nepamatuji,
za co vlastnû byly. Tu první jsem asi obdrÏel,
kdyÏ jsem v Divadle Radost reÏíroval a dûlal
v˘pravu ke Hfie o Dorotû, s níÏ jsme pak uspûli na festivalu v Záhfiebu. Ona to byla také
moje první profesionální reÏie, a tak jsem si
navíc zaãal myslet, Ïe jsem reÏisér. Vûfiil jsem
tomu asi pût dal‰ích inscenací, neÏ mi kamarád fiekl, abych se radûji drÏel svého
kopyta. Na‰tûstí jsem ho poslechl.
8
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ReÏiséra odjakÏiva ctím. Existuje sice pár
reÏisérÛ, moc jich ale není, ktefií to nechají
zcela na vás, ale vût‰inou má reÏisér nûjakou
pfiedstavu, dokonce nûkdy aniÏ to ví – a ten
jeho pohled je dÛleÏit˘. Pfii jedné pfiedná‰ce
o scénografii jsem se studentÛ ptal, co je nejdÛleÏitûj‰í vlastnost pro divadelníka. Padaly
desítky vûcí, aÏ pak jedna dívka fiekla vcítivost, empatie. A to tvrdím taky. PovaÏuji za
stra‰nû dÛleÏité, aby se scénograf umûl vcítit
do toho, co má reÏisér na mysli.
MÛÏe b˘t dobrá scéna ve ‰patné inscenaci?
A naopak, ‰patná scéna v dobré?
Urãitû, není to ani v˘jimeãné. I kdyÏ obvykle
to neb˘vá tak vyhranûné a záleÏí hodnû na
úhlu pohledu. Osobnû povaÏuji za ‰patné
znamení, kdyÏ za mnou po pfiedstavení pfiijdou lidé s tím, Ïe scéna byla krásná.
Není vám pfiece jen líto, Ïe scénografie je
trochu popelka? KdyÏ funguje, diváci ji
skoro nevnímají.
Neberu to jako svoji exhibici. KdyÏ dûláte
Ondinu, je to hodnû v˘tvarná záleÏitost, ale
kdyÏ dûláte klubové pfiedstavení, tak z toho
musí prioritnû vyjít herci. Muzikál Bídníci –
tam musí pfiíbûh jít v sepûtí s ohromující
v˘pravou, aby to zapÛsobilo tak, jak má, ale
v ãistû herecké inscenaci, jako teì bylo Zkrocení zlé Ïeny, jsme chtûli, aby tam scéna
nebyla snad ani pfiítomná. Není to o skromnosti, ale o funkãnosti. Scéna má jít vÏdycky
za vozem, ne razit cestu – to je pro mû ‰patnû.
Máte radûji velká jevi‰tû, nebo komorní
scény?
Dûlal jsem v tûch nejvût‰ích domech, ale také
ve sklepech, dûlal jsem divadlo jednoho herce
i inscenaci, kde jich hrálo padesát. Je mi to
fuk. Je to o tom, co dûláte, teprve pak o prostoru. Scénografie mne dodnes vzru‰uje –
a proto jsem taky zfiejmû schopen ji stále produkovat. Pfies Vánoce jsem mûl asi ãtyfii dny
pauzu a uÏ jsem se tû‰il, Ïe to zaãne. Jedna
generálka, druhá, rozjeté v˘roby. Mám
rozdûlan˘ch pût inscenací a tû‰ím se, jak
znovu zapadnu do toho kolotoãe.
Jak se vám poletí s Kfiídly v novém roce?
Snad stejnû jako vloni. A doufám, Ïe si je
hned nepolámu!
Foto: jef Kratochvil,
Tino Kratochvil

Rozli‰ujete ceny od divákÛ a od odborn˘ch
porot?
Urãitû, zásadnû a není tûÏké uhodnout, které
jsou pro mne cennûj‰í. KaÏdá cena má ale
pfiedev‰ím hodnotu podle tûch ostatních inscenací, to je logické. Vedle Mary Poppins,
která se hrála více neÏ stokrát, je ocenûní za
Jméno rÛÏe, které se hrálo jen asi dvanáctkrát, mnohem cennûj‰í. Absolutnû jsem
s tím, jak fiíká Karel Gott, nepoãítal a myslím,
Ïe to nepfiekvapilo jenom mne. Je to jen
dÛkaz, Ïe i outsider mÛÏe nûkdy zazáfiit,
a o to je to pfiíjemnûj‰í.
Byla pro vás práce na scénû pro Jméno rÛÏe
nûjak v˘jimeãná?
Je to takzvanû klasika, jak˘si kritik to
odsoudil, Ïe jde o ka‰írku. Ano, jde, a pfiiznanou. Mûl jsem nechat natahat ‰utry na
scénu? Ta ka‰írka z toho hlavnû netrãí, minimálnû diváci by reagovali v hodnocení asi
jinak. Také potom za mnou pfii‰el dramaturg
té inscenace a fiekl mi, Ïe scéna byla pro
nûj obrovsk˘m zklamáním. AspoÀ vidíte, Ïe
i obrovskému zklamání mohou narÛst kfiídla.
Jak moc jste svázán pfii práci reÏisérov˘mi
poÏadavky?
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křídla 2010/2011

21. Prosince 2011
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Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

scénář a režie:
Petr Štěpán
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v oslnění

aleŠ slanina
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zaãínají od zaãátku, mají urãité zku‰enosti, ale
pokaÏdé je to jin˘ text a jiná role. TakÏe ãlovûk
musí pracovat od základÛ a samozfiejmû se mu
to pod rukama v‰echno bortí, aspoÀ já mám
ten pocit. Ze zaãátku je to v pohodû, pak mám
takovou tvrd‰í krizi, která se, zaplaÈpámbu,
vût‰inou zlomí. Herec si za sv˘m v˘konem
musí stát, jinak by se z toho zbláznil.
Je pravda, Ïe jste spí‰e váÏnûj‰í, i kdyÏ na jevi‰ti dokáÏete publikum rozesmát?
Urãitû jsem váÏnûj‰í. Hroznû moc pfiem˘‰lím,
vlastnû nad v‰ím; nad prací a celkovû nad Ïivotem. Samozfiejmû mám rád srandu, rád sedím
s kolegy v divadelním klubu a smûju se. Ale
jsem takov˘ hloubavûj‰í typ. Komediální
postavy mám rád, ale kdyÏ v úvodu zmiÀujete
Mozarta, v té roli moc komick˘ch prvkÛ není,
a pfiesto tu roli hraju nejrad‰i.
NeÏ se zeptám, jak jste se k roli Mozarta
dostal, pfiipomenu struãnû va‰e pÛsobení,
i kdyÏ soupis v‰ech rolí lze snadno najít
na divadelním webu i jinde na internetu.
Jako benjamínek jste vklouzl do company
Koloãava a West Side Story, následovaly men‰í role mj. v crazy komedii Dvû
gorily proti mafii, v postmoderní inscenaci
Magická flétna, v muzikálech Odysseia, Josef
a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Markéta
Lazarová, Balada o lásce (Singoalla), Les
Misérables (Bídníci) a Evita, v operetce Ferdinand, kd'E ste? i v dramatech Smrt Pavla
I., Equus a Tfii mu‰ket˘fii. Z vût‰ích rolí jste
zaujal je‰tû jako Fernando de Champlatreux
v operetû Mam'zelle Nitouche, Princ
v muzikálové pohádce Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, jako Ernst v muzikálu Probuzení
jara (Spring Awakening). Jak to tedy bylo
s Mozartem?
Hudební nastudování dûlal Caspar Richter
a mám jen své tu‰ení, Ïe urãit˘m zpÛsobem zasahoval do obsazení tohoto muzikálu. Na interním konkursu jsem zpíval jednu píseÀ
z BídníkÛ, snad se líbilo, vy‰lo to. Pro mû to
bylo obrovské pfiekvapení, netu‰il jsem, Ïe
bych takovou roli mohl dostat, myslel jsem, Ïe
se probojuju k men‰í roli.
Vybral vás tedy Caspar Richter?
Netu‰ím, moÏná mûl do toho co fiíci, my se tyto
zákulisní vûci nedozvíme. Buì reÏisér Stano
Slovák, nebo pan fieditel Mo‰a, pfiípadnû pan
Richter. Není to tak, Ïe bychom se ptali,
moÏná je lep‰í to nevûdût (smích)...
A co ctitelky? Pfiib˘vají? Máte i tajné?
Ctitelek pfiibylo. TûÏko tajnou ctitelku defino-

Koncem ledna oslavil teprve ‰estadvacet,
kmenov˘m ãlenem zdej‰ího divadla je od
1. srpna 2010, pfiitom hned získal cenu
Kfiídla pro nejoblíbenûj‰ího herce za sezonu
2009/2010. SympaÈák s dobráck˘m úsmûvem
Ale‰ Slanina. Diváci mu tehdy dali více hlasÛ
neÏ Petru ·tûpánovi a zvûãnûlému Eriku
Pardusovi. Zásadní podíl na jeho úspûchu má
titulní role v muzikálu Mozart!, umístil se s ní
na prvním místû rovnûÏ v anketû kulturního portálu i-divadlo.cz. V Mûstském divadle
Brno ale není Ale‰ Slanina Ïádn˘m novicem,
zaãal uÏ ve sv˘ch ãtrnácti letech jako externista. Nikdo mu neradil, pfii‰el prostû sám,
rozhodl se tak. UÏ tehdy nûco o hereckém
projevu vûdûl. Z jeho souãasn˘ch vût‰ích
rolí pfiipomenu Kornelia Hackela v muzikálu
Hello, Dolly!. Hrál taky v Mahenovû divadle,
hraje v Divadle Radost, znáte ho z televizních
seriálÛ – âetnické humoresky, âerní baroni,
Leti‰tû. Rád vafií i peãe, bytostnû nesná‰í
Ïehlení.
Ale‰ Slanina oslÀuje diváky a sám, jak
skromnû fiekl, b˘vá oslÀován v˘kony sv˘ch
kolegÛ. âasto, jak pfiiznává, chodí do jin˘ch
divadel, dost ho to baví a pak srovnává. „Tady
jsou hroznû ‰ikovní herci,“ fiíká.
Jak jste se mezi nû dostal?
Hrál jsem uÏ rok v Divadelním studiu V, kdyÏ
jsem se pfiihlásil do konkurzu zdej‰ího divadla.
Rozhodl jsem se sám, fiekl jsem si, proã bych
nemohl hrát v divadle? Nûjakou náhodou to
vy‰lo. Dobfie jsem uÏ tenkrát vûdûl, Ïe nestaãí
jen chtít, ãlovûk musí taky umût. Já neumûl
nic, byla to taková velká sázka do loterie od
pana fieditele Stanislava Mo‰i, Ïe mi dal vÛbec
nûjakou ‰anci. AÏ potom jsem ‰el na konzervatofi a pak na Janáãkovu akademii múzick˘ch
umûní. Cítil jsem se tady dobfie, ale vûdûl jsem,
Ïe se toho musím stra‰nû moc nauãit.
Zvládal jste to – benjamínek mezi zku‰enûj‰ími herci?
Bylo to fajn, Mûstské divadlo jsem znal uÏ
pfiedtím, chodil jsem tam. A najednou jsem
stál na jevi‰ti s herci, k nimÏ jsem vzhlíÏel. Do
urãité míry taky ãlovûk ztratí ideály (smích).
Byl jsem pak dlouho nejmlad‰í, vystfiídal jsem
Denny Ratajského, kter˘ ode‰el.
Na jevi‰ti pÛsobíte sebevûdomû, jste takov˘
i v soukromí?
Úplnû sebevûdom˘ nejsem. Je to taková
obehraná odpovûì, myslím, Ïe vût‰ina hercÛ
není tak sebevûdomá, jak se zdá. S kaÏdou rolí
13
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V muzikálu
Sny svatojánsk˘ch nocí,
reÏie: Stanislav Mo‰a
a v Mûstském divadle byla ve dvû vefiejná generálka a pak o pÛl osmé pfiedpremiéra. âtyfii
pfiedstavení za den, to tedy byl záhul! Ale nûco
takového neb˘vá bûÏné.
Dvoják znamená v herecké hant˘rce dvû
pfiedstavení za sebou?
Ano. Znamená to, Ïe jedno pfiedstavení hrajete tfieba v 15.00 a dal‰í v 19.30.
Byla va‰e cesta k divadlu pfiímoãará?
Nepocházím z herecké rodiny, umûlecké vlohy
mûl snad jen mÛj dûdeãek, hrával na tahací
harmoniku, a taky moje maminka a str˘c.
Chtûla mít ze mne lékafie, nebo prostû nûkoho s tzv. normálním povoláním. Nikdo mû
k herectví nevedl, ale zaãal jsem chodit do
folklorního souboru Púãik. Taky tam jsem byl
dlouho jeden z nejmlad‰ích, protoÏe tehdy existoval jeden soubor, pozdûji vznikl je‰tû dûtsk˘. TakÏe jsem pfie‰el do toho dûtského a aÏ
jsem vyrostl, vrátil se zpátky mezi ty velké.
A tam uÏ jsme vystupovali na rÛzn˘ch festivalech pfied diváky a mnû to zaãalo asi podvûdomû dûlat dobfie, pomalu jsem smûroval
k divadlu.V amatérském Divadelním studiu V
jsem pfiiãuchl k divadlu jako takovému. Nikdy
jsem nad tím nepfiem˘‰lel, ale byla to pfiímoãará cesta. Pokud nezapomenu na matematické gymnázium.
Patrnû jste tam nedokonãil...
Pfie‰el jsem jen Tfiídu kpt. Jaro‰e a zamífiil na
konzervatofi. Na gymnáziu mû to pfiestávalo

vat, ale kdyÏ vám nûkdo po‰le bonboniéru
nebo kytku a tam jen podpis, vymyslím si...
Lenka, tak je tajná, i kdyÏ se podepí‰e. Nûkteré ctitelky znám, s nûkter˘mi si pí‰u. Ano,
pí‰í mnû i star‰í Ïeny, tfieba jedna 75letá paní
z Kyjova. Poslala dva moc krásné dopisy,
Mozarta! pr˘ vidûla se mnou po‰esté, mûl jsem
velikou radost, ãlovûku to udûlá dobfie. Obãas,
samozfiejmû ne kaÏd˘ den, mû pozná nûkdo na
ulici, pochválí pfiedstavení a fiekne, Ïe rád
chodí do divadla. Pfied pár dny jsem sedûl
v kavárnû na KobliÏné a pfii odchodu na mû
volala partiãka asi ‰esti mlad˘ch muÏÛ, jestli
jsem to já, kdo hraje v Sugar!. Mûli nachystané
‰ampaÀské, Èukli si se mnou, mûl jsem z toho
radost.
V Divadle Radost hrajete jako externista od
fiíjna 2008 Jáno‰íka v muzikálu Malované
na skle, nyní tam také dohráváte v pfiedstavení Rychlé ‰ípy. Stává se nûkdy, Ïe hrajete
dvû pfiedstavení v jednom dni – kaÏdé v jiném
divadle?
To se stává, a je to docela jízda. ProÏil jsem dva
takové pekelné dny. V Mûstském divadle jsem
veãer úãinkoval v muzikálu Cikáni jdou do
nebe, v noci jsem vlakem pfiejel do Pardubic,
kde jsme hostovali s Radostí, dopoledne jsme
tam hráli dvoják Rychl˘ch ‰ípÛ. A z Pardubic
rychle do Brna, uÏ nevím, co jsme veãer hráli.
A jin˘ den, vzpomínám si, jsme v Radosti
zase dopoledne dûlali dvoják Rychl˘ch ‰ípÛ
14
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by moÏná pfií‰tí rok nûco mohlo b˘t. Ale je to
v nejvût‰ím zrodu, víc nefieknu. Snad jen
k folkloru: nedávno jsme se souborem Púãik
slavili 20. v˘roãí existence, podílel jsem se na
koncertu. Tanãil a zpíval jsem tam od sv˘ch
‰esti let.
Jaká byla va‰e vÛbec první divadelní role
a jakou studujete nyní?
V Divadelním studiu V jsem hrál Zajíce v pohádce O zlé koze, bylo to krásné, vût‰inou
jsme hráli pohádky. Teì s panem fieditelem
a reÏisérem Mo‰ou studujeme historick˘
muzikál PapeÏka, mám úÏasnou roli Anastasia, vysoce postaveného ¤ímana. Je to záporná postava s hodnû nároãn˘m partem,
s tûÏk˘m zpíváním, doufám, Ïe to zvládnu.
Dosud jsem zápornou postavu nehrál, jen
v Jekyllovi men‰í roli Spidera. V‰ichni herci
fiíkají, Ïe lépe se hraje grázl, nemohl jsem to
zatím posoudit, ale pracuje se mi na té roli
dobfie.
Jak˘ je Anastasius?
Je zl˘ (smích). ZneuÏívá moci, intrikuje, snaÏí
se svrhnout papeÏe, chce se dostat na jeho
místo, ne‰títí se vraÏd.
K masérství se pfiihlásila v nedávném
rozhovoru i Marta Prokopová. Kdo je tím
tfietím?
Radek Novotn˘. Spoleãnû jsme absolvovali
‰estit˘denní víkendov˘ kurs, vÏdy od 9 aÏ do
17 hodin, pak jsme ãasto mûli pfiedstavení.
Bylo to nároãné, ale stálo to za to. Pokud se
ptáte na masáÏe, jsou pro maséra docela fyzicky nároãné, i kdyÏ se to moÏná nezdá. Nelze
je provádût po zkou‰ce a dvou pfiedstaveních.
Masírujete grátis?
Dûlám to zadarmo, ale nûkdy se to nepovede
(smích).
Jan Trojan, foto: jef Kratochvil

tro‰iãku bavit – doufám, Ïe si to nepfieãte moje
b˘valá profesorka matematiky paní Vlasta
DuchoÀová. Rodiãe byli proti, ale maminka
byla po ãase ráda, protoÏe z tfiídních schÛzek
na gymnáziu pfiicházela smutná, já jsem
vyru‰oval a moc se nepfiipravoval. Ze schÛzek
na konzervatofii se vracela spokojená (smích).
Dnes uÏ mi nikdo nevûfií, Ïe jsem se zúãastÀoval matematick˘ch olympiád, bavilo mû to.
âím byste byl, kdybyste se nestal hercem?
S kolegyní a kolegou jsme absolvovali
masérsk˘ kurs, hroznû mû to chytlo, moÏná
bych se vûnoval tomu. Ale dûlám to jen ve volném ãase. Spí‰e bych pracoval v kavárnû, to by
mi bylo nejbliÏ‰í.
Jako ãí‰ník?
Nejlep‰í by bylo pracovat jako majitel kavárny
a jen sedût a pozorovat své zamûstnance.
Muzikálov˘ ateliér JAMU jste absolvoval
v ãervnu 2011. Jak jste vycházel s Ladislavem
Koláfiem, vedoucím ateliéru?
Byly to moc fajn ãtyfii roky. S Lárym i jeho
manÏelkou Mikinou se známe uÏ del‰í dobu.
VÏdyÈ s obûma jsem hrál hned v mé první inscenaci Koloãava. Na JAMU jsem pfii‰el asi po
‰esti letech mého pÛsobení v Mûstském divadle, máme spolu moc hezk˘ vztah.
Jak vzpomínáte na Koloãavu, svoji prvotinu?
Nedobírali si vás kolegové v divadle?
UÏ si nevzpomenu, jestli dobírali, ale muselo
to b˘t pro nû asi divné. Jim hodnû pfies
dvacet, kaÏd˘ nejménû s konzervatofií, vût‰ina
s JAMU a najednou pfiijde nûjaké tele z folkloru. Ov‰em Koloãava je krásná, muzikál
miluju pfiedev‰ím kvÛli JavorÛm, je to moje
srdcová záleÏitost. Baví mû spojení folkloru,
i kdyÏ stylizovaného, s divadelní podobou.
S Javory jako souborem jsem nikdy nic nemûl,
jen vloni mi Petr Ulrych tajemnû naznaãil, Ïe

S Ivanou Skálovou
v muzikálu
Hello, Dolly!,
reÏie: Gustav Skála

S Lenkou Janíkovou
v muzikálu
Hello, Dolly!,
reÏie: Gustav Skála
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Foto: Tino Kratochvil

Přímý televizní přenos koncertu věnovaného všem, kteří se účastnili tříkrálové sbírky.
stovkám koledníků zazpívali debbi, no name, martin harich, hradišťan a václav neckář s Bacily. večerem provázela martina kociánová. režii pro Čt 1 měl a. rezek.

8. ledna 2012 hudeBní scéna

tříkrálový koncert
17
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ním citem, kter˘ naz˘váme láskou? To se dozvíme
aÏ v samotném závûru tohoto mimofiádného díla.
Corneillovo skvostné básnické drama (staré
bezmála ãtyfii století) tak mÛÏe v na‰í dobû, prosáklé
od teorie po praxi egoismem, dobû, kdy pojmy
povinnost a ãest zplanûly k bezobsaÏnosti, rezonovat
my‰lenkami nejen provokativními a potfiebn˘mi, ale
i nezbytnû krásnû podvratn˘mi.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák,
Petr ·tûpán, Jifií Mach, Luká‰ Janota, Jaroslav
Matûjka, Patrik Bofieck˘, Evelína Kachlífiová, Irena
Konvalinová, Miroslava Koláfiová a dal‰í.

hraJeme
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Bill s Ráchel se budou brát. Oba se na svatbu velice
tû‰í. JenÏe ráno pfied obfiadem se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou
si nepamatuje a navíc si ani nepamatuje, co se mezi
nimi dûlo – a dívka fiíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji
okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vydatné pomoci
svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem zapletené
pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pfied nevûstou
a její matkou... Skvostná klasická situaãní komedie,
pfii níÏ se bájeãnû pobavíte!
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Slováková,
Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie
Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.

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

Andrew Bovell: V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky ladûné tragikomedie tûÏí z permanentní konfrontace
rozliãn˘ch úhlÛ pohledu v nûkolika soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky ze Ïivota devíti postav –
dvou manÏelsk˘ch párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího manÏela, její pacientky, jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ byl
kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku plnou
pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou souhrou okolností ve
strhující koncert jdoucí aÏ na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama lidí, muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch
do sítû vá‰ní, tajností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví
o chybách, které dûláme, o následcích, které si za nû
odná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry a lásky
poukazuje právû na jejich nezbytnost a potfiebnost
v na‰ich Ïivotech.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Tomá‰ Sagher, Robert Jícha, Martin
Havelka, Tereza ·kodová a Bohumil Vitula.

J. Îák - H. Bure‰ová:
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
Filmov˘ scénáfi legendárního snímku zná snad
kaÏd˘. Slavn˘ film vznikl na základû divadelní komedie, kterou napsal stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav
Îák. Neopakovatelné postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“ – stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní
‰koly coby sportovního zápasu – jsou právem nesmrtelné. 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, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé typy a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale
vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor
Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Lenka Janíková, Hana Holi‰ová, Ivana Skálová a dal‰í.

Pierre Corneille: CID
Jeden ze základních kamenÛ klasického dramatu
v dûjinách divadla námûtovû ãerpá svÛj úÏasnû
strhující pfiíbûh ze ‰panûlsk˘ch rytífisk˘ch romancí.
Láska Jimény a dona Rodriga spûje ke ‰Èastnému zavr‰ení ve sÀatku, ale situace se neãekanû zkomplikuje. Jiménin otec totiÏ urazí otce Rodrigova
a Rodrigo mstí otcovu pohanûnou ãest: v souboji
hrabûte zabije. Jiména Ïádá Rodrigovu hlavu,
podfiizujíc lásku vÛli a poÏadavku rodové cti. Rodrigo v‰ak vybojuje ·panûlsku dÛleÏité vítûzství nad
Maury a získává ãestn˘ pfiídomek Cid (pán), jakoÏ
i panovníkovu pfiízeÀ za své zásluhy o stát. Jiména
nicménû trvá na potrestání muÏe, kter˘ zabil jejího
otce, pfiestoÏe jej miluje... Pod kÛÏi se vtírající dramatick˘ úãinek scén, opl˘vajících velkolep˘m
a pfiitom zcela logick˘m patosem, roste z mistrovské
v˘stavby dûje, kter˘ se toãí kolem konfliktu lásky
a cti, vá‰nû a vÛle a nutí jak Rodriga, tak Jiménu
volit mezi vzájemnou láskou a povinností vÛãi rodinû a státu. Zvítûzí povinnost, rodová a osobní ãest
spolu s vy‰‰ími a nadosobními zájmy nad individuál-

19

Dokoran_unor2012_Sestava 1 24.1.12 8:09 Stránka 20

Program únor
Činoherní scéna

hudební scéna

1.2. st 19.30 dokonalá svatba

3.2. pá 14.00 Papežka

2.2. čt 19.30 výkřiky do tmy

C4

3.2. pá 19.30 Papežka

A5/AB5

3.2. pá 19.30 výkřiky do tmy

C5

4.2. so 19.30 Papežka

P

5.2. ne 19.30 Papežka

D/E7

5.2. ne 19.30 dokonalá svatba
10.2. pá 14.00 cid

6.2. po 19.30 Papežka

A1/AB1

10.2. pá 19.30 cid

E5

7.2. út 19.30 Papežka

A2/AB2

11.2. so 19.30 cid

P

8.2. st 19.30 Papežka

A3/AB3

9.2. čt 19.30 Papežka

A4/AB4

12.2. ne 19.30 cid
13.2. po 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

10.2. pá 18.00 Papežka

14.2. út 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

11.2. so 19.30 Papežka

15.2. st 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

12.2. ne 18.00 Papežka

16.2. čt 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

14.2. út 19.30 Jméno růže

17.2. pá 19.30 cid

Z/T2012

15.2. st 18.00 Jméno růže

AB5

18.2. so 18.00 cid

17.2. pá 19.30 kvítek z horrroru

19.2. ne 19.30 cid

D

18.2. so 19.30 kvítek z horrroru

20.2. po 19.30 cid

A1

19.2. ne 18.00 kvítek z horrroru

21.2. út 19.30 charleyova teta

22.2. st 19.30 Jazz side story

22.2. st 19.30 charleyova teta

23.2. čt 19.30 Jazz side story

23.2. čt 19.30 Brouk v hlavě

24.2. pá 18.00 Jazz side story

24.2. pá 18.00 Brouk v hlavě

28.2. út 19.30 Papežka

25.2. so 19.30 zkrocení zlé ženy

A6/AB6

zadáno

E2/C2

29.2. st 19.30 Papežka

A6

26.2. ne 18.00 zkrocení zlé ženy
27.2. po 19.30 Škola základ života

Jméno rÛÏe

28.2. út 19.30 cid

A2

29.2. st 19.30 cid

A3
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PrEmiérA

vEřEjná gEnErálkA

hosTování

DErniérA

Program Březen
Činoherní scéna

hudební scéna

1.3. čt 19.30 výkřiky do tmy

A4

1.3. čt 19.30 Papežka

C4

2.3. pá 19.30 cid

A5

2.3. pá 19.30 Papežka

C5/E5

zadáno

3.3. so 15.00 Papežka

4.3. ne 19.30 cid

E7

3.3. so 19.30 Papežka

5.3. po 19.30 cid

AB1

4.3. ne 18.00 Papežka

6.3. út 19.30 cid

AB2

5.3. po 19.30 Papežka

3.3. so 19.00 dokonalá svatba

7.3. st 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

6.3. út 18.00 Papežka

8.3. čt 11.00 sugar! (někdo to rád horké)

zadáno

10.3. so 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

8.3. čt 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

PP1

10.3. so 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

9.3. pá 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

zadáno

11.3. ne 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

AB6

11.3. ne 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

10.3. so 19.30 výkřiky do tmy
11.3. ne 18.00 charleyova teta

12.3. po 11.00 sněhurka a sedm trpaslíků

zadáno

12.3. po 19.30 oidipus král

r12

23.3. pá 14.00 divá Bára

13.3. út 18.00 tři sestry

PPP

23.3. pá 19.30 divá Bára

14.3. st 18.00 tři sestry

P18

24.3. so 19.30 divá Bára

P

15.3. čt 19.30 mojžíš

AB4

25.3. ne 19.30 divá Bára

D/E7

26.3. po 19.30 divá Bára

A1/AB1

16.3. pá 18.00 dokonalá svatba

A5/AB5

17.3. so 19.30 oidipus král

A12

27.3. út 19.30 divá Bára

E2/C2

18.3. ne 19.30 oidipus král

m12

28.3. st 19.30 divá Bára

A3/AB3

29.3. čt 19.30 divá Bára

A4/AB4

19.3. po 19.30 dokonalá svatba
20.3. út 19.30 zkrocení zlé ženy
21.3. st 18.00 zkrocení zlé ženy
22.3. čt 18.00 zkrocení zlé ženy

23.3. pá 19.30 zkrocení zlé ženy
25.3. ne 19.30 my Fair lady

C5

Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ

obnovená premiéra

26.3. po 19.30 my Fair lady
27.3. út 18.00 my Fair lady
28.3. st 19.30 my Fair lady
29.3. čt 18.00 my Fair lady
30.3. pá 19.30 zkrocení zlé ženy

E5
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stává slavnou osobností a snaÏí se tajit, jakou pfií‰eru
vlastnû vypûstoval.
Muzikálovou ãernou komedii vytvofiili Howard
Ashman (libreto) a Alan Menken (hudba) podle
nízkorozpoãtového amerického filmu z roku 1960.
Autofii pfiíbûh upravili, pfiipsali rock’n’rollovou
hudbu ve stylu 60. let a uvedli v roce 1982 na offBroadwayi. Od té doby se muzikál proslavil po
celém svûtû a v roce 1986 se doãkal i své slavné, filmové verze v reÏii Franka Oze.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Markéta Sedláãková,
Luká‰ Janota nebo Jakub Uliãník, Tereza Martinková nebo Svetlana Slováková, Hana Holi‰ová
nebo Ivana Skálová, Zdenûk Bure‰ nebo Miloslav
âíÏek, Martin Havelka nebo Igor Ondfiíãek, Du‰an
Vitázek, Marta Prokopová nebo Michaela Horká
a dal‰í.

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

Umberto Eco: JMÉNO RÒÎE
Franti‰kánsk˘ bratr William z Baskervillu spolu se
sv˘m Ïákem, mlad˘m novicem Adsonem z Melku
pátrá po okolnostech záhadn˘ch úmrtí, k nimÏ dochází bûhem nûkolika listopadov˘ch dnÛ roku 1327
v jednom nejmenovaném opatství v Itálii a které
úzce souvisí s nejvût‰í knihovnou tehdej‰ího kfiesÈanského svûta. Chce-li William z Baskervillu pfiijít
záhadû na kloub, musí se vzepfiít autoritû církve,
Svaté inkvizici i ãelit temnému spiknutí mnichÛ
v opatství, musí se zkrátka spolehnout jen na svÛj
dÛvtip a inteligenci... Vá‰niv˘m a magick˘m pfiíbûhem proniká divák do tajÛ stfiedovûké vzdûlanosti
i stfiedovûké politiky, do milostn˘ch vytrÏení, do víru
hlubinn˘ch duchovních prozfiení i smyslné rozko‰e...
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Junák,
Ladislav Koláfi, Rastislav Gajdo‰, Stano Slovák,
Luká‰ Vlãek, Jaroslav Matûjka, Michal Nevûãn˘,
Miloslav âíÏek, Igor Ondfiíãek, Jifií Mach, Martin
Havelka, Radek Láska a dal‰í.
Arthur Laurents, Leonard Bernstein,
Stephen Sondheim: JAZZ SIDE STORY
Slavn˘ americk˘ muzikál A. Laurentse, L. Bernsteina a S. Sondheima West Side Story hrajeme na
scénû MdB se znaãn˘m ohlasem jiÏ patnáct let (premiéra 1996 v reÏii Stanislava Mo‰i) a má za sebou
650 úspû‰n˘ch repríz po celé Evropû. Posláním koncertního pfiedstavení JAZZ SIDE STORY v reÏii
Petra Gazdíka je vzdát hold velkému dílu prostfiednictvím zpûvu (vokální instrumentace Karel ·kar ka), hudby (aranÏér a dirigent I. Vavrda), tance
(choreografie P. Macháãková) a filmov˘ch projekcí
(D. âernák a P. Hlou‰ek) vytváfiejících pro diváka
a posluchaãe komplexní podívanou neobvyklé umûlecké síly a hodnoty. Dirigent Igor Vavrda bravurním zpÛsobem propojuje pfiímo na scénû hráãe
orchestru MdB a pfiední ãeské i slovenské jazzové
hudebníky. Není v souãasné dobû obvyklé vidût na
jevi‰ti nûkolik desítek hudebníkÛ s baletem, sborem,
sólisty a projekcí... – a kromû toho v‰eho – ten pfiíbûh a ta hudba!
ReÏie: Petr Gazdík
Zpívají: Ivana VaÀková, Petr Gazdík, Radka Coufalová, Jifií Mach a dal‰í
Hraje: Orchestr Mûstského divadla Brno.

Howard Ashman, Alan Menken:
KVÍTEK Z HORRRORU
Kvûtináfiství pana Mushnika je zapadl˘ krámek,
kam málokdy zavítá zákazník. I proto je jeho majitel
nevrl˘ a málokdy se usmûje na své dva pomocníky
– zbrklého naivu Seymoura a sladkou, Ïivotem pronásledovanou Audrey. V‰e se v‰ak zmûní, kdyÏ Sey mour jednoho dne, právû bûhem zatmûní slunce,
koupí v jednom exotickém obchodû zvlá‰tní rostlinu. Rostlinu, kterou je‰tû nikdy nevidûl, jejíÏ jméno
nenalezl v Ïádn˘ch moudr˘ch knihách, rostlinu, jeÏ
zaviní zmûnu v Ïivotech v‰ech pfiítomn˘ch. Seymour
ji pojmenuje Audrey 2, na poãest dívky, s níÏ se
dennû potkává a kterou platonicky miluje, která
v‰ak chodí se sadistick˘m stomatologem Orinem.
Staãí malá chvilka, kdy se ve v˘loze kvûtináfiství tato
zvlá‰tní rostlina objeví a rázem se dvefie obchodu netrhnou. Pokladna se zaãíná plnit, ale Audrey 2 zaãíná vadnout, dokud Seymour náhodou nepfiijde na
to, po jaké vláze jeho kytiãka touÏí. Lidská krev!
Seymour pro ni zaãne shánût potravu, kvûtina roste,
cel˘ svût se o zvlá‰tní rostlinu zajímá, její majitel se
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rodinné stříBro

lukáŠ Janota
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S Jifiím Machem
a Svetlanou Slovákovou
v muzikálu
Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a

a tím se v na‰í rodinû stal prvním studovan˘m
muzikantem. Máma odmaliãka zpívala, tancovala, zakládala rÛzné taneãní skupiny
a vÛbec byla velmi kreativní. Nic na profesionální úrovni, ale bavilo ji to. Táta vÏdycky
tvrdil, Ïe mamka sly‰í líp neÏ on. Tak jako já
tvrdím, Ïe moje sestra by byla v˘borná zpûvaãka, kdyby se tím zab˘vala... Bratranec Petr
mû zase jednou poprosil, abych mu ukázal pár
akordÛ na kytaru, a za dva mûsíce byl lep‰í

KdyÏ pfied necel˘m pÛlrokem vy‰lo v Dokofiánu povídání s Luká‰em Janotou, toãilo se
hlavnû okolo práce a boomu muzikálov˘ch
rolí, které ho potkaly v rychlém sledu za
sebou. Od nového roku zkou‰í po nûjaké
dobû znovu i ãinoherní roli v historickém dramatu Cid (premiéra 11. února). Tentokrát
mlad˘ sympatick˘ herec v rozhovoru pfiiblíÏí,
jaké mûl dûtství, z jakého prostfiedí pochází
a co ho jako kluka formovalo.

Luká‰ Janota
Dospûl jsem tak nûjak rychle
neÏ já po tfiech letech. Zpíval písniãky Stinga
jakoby se nechumelilo a vÛbec si neuvûdomoval, Ïe rozsahovû a interpretaãnû je na tom líp
neÏ mnoho profíkÛ. Dnes je z nûj právník...
Druh˘ bratranec, kter˘ byl vÏdycky takov˘
tich˘ a nenápadn˘, hrál jako kluk na kytaru.
Postupnû se z nûj stal uznávan˘ kytarista a nahrál poslední desku s Vlastou Rédlem.

Jste pÛvodem ze Zlína. Z jaké pocházíte rodiny?
Jsme taková hodnû muzikantská rodina,
skoro v‰ichni byli hudebnû nadaní. Dûdeãek
hrál dlouho v dechovce, babiãka zase milovala
cimbálku a znala v‰echno, co zaznûlo z rádia
nebo televize. Její pfiehled v klasice mû dodnes fascinuje! Táta vystudoval konzervatofi,
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Tûch jsem si bohuÏel moc neodnesl, protoÏe
v takovém vûku si to ãlovûk je‰tû moc neuvûdomuje. Dûlal jsem zkrátka jen to, co mi paní
reÏisérka fiekla. Vzpomínám si na pár okamÏikÛ, kdy mi tfieba vyloÏenû nûco ne‰lo pfies
pusu a vÛbec jsem nevûdûl, co s tím. Prostor
pro diskuzi nebyl a ani mû to samozfiejmû nenapadlo, tak jsem to prostû udûlal, jak jsem
nejlíp dovedl. KdyÏ sleduji filmy tfieba s Tomá‰em Hol˘m, vÏdycky si vzpomenu na sebe
a s údivem sleduji, ãeho byl schopn˘.
Jak ãasto dnes do Zlína jezdíte?
Myslím, Ïe se situace pomalu stabilizovala
a vztahy jsou umírnûné. Do Zlína moc nejezdím, protoÏe mám dost práce, tak to prostû
je. Teì se spí‰ soustfiedím na to, abych si vytvofiil vlastní domov a rodinu a celé to tak
nûjak stabilizoval. Myslím, Ïe v Brnû jsem pro
to na‰el ideální podmínky.
K dobû, kdy jste Ïil ve Zlínû, se váÏe je‰tû
jedna událost ve va‰em Ïivotû: v roce 2005
jste se zúãastnil soutûÏe âesko hledá SuperStar. Co vám toto dalo?
Dal‰í dobrou zku‰enost. Poznal jsem nûkolik

TakÏe u vás v rodinû jste podûdili hudební
nadání snad v‰ichni!
Je pravda, Ïe se u nás pofiád zpívalo. I díky
tomu jsem mûl krásné dûtství. VydrÏelo mi to
docela dlouho a mûl jsem pocit, Ïe vût‰ina
m˘ch vrstevníkÛ se neustále pot˘ká s nûjak˘mi problémy, které se mnû, díkybohu, jaksi
vyh˘bají. Potom se ale mÛj táta zamiloval,
ode‰el od mámy a bylo po idyle... Dnes se
tomu pousmívám, ale i kdyÏ mi bylo uÏ pfies
dvacet, do‰lo k nûãemu, co jsem neãekal.
Celá rodina se najednou rozpadla. Máma zÛstala sama se mnou a mou star‰í sestrou
Katefiinou a mám pocit, Ïe za rok zestárla
o deset let. Já jsem tak nûjak rychle dospûl
a nastoupil do Brna na JAMU...
Co si dnes vybavujete, kdyÏ vzpomínáte na
Zlín a místa va‰eho dûtství?
Jako kluk jsem trávil spoustu ãasu u babiãky
v Malenovicích. Mají s dûdou domeãek asi
padesát metrÛ od lesa. Pfiíroda kolem malenovického hradu je skvostná a mám odtamtud samé nádherné vzpomínky. Pozdûji jsem
z lesa pfiesídlil do mûstského Ïivota sídli‰È
a panelákov˘ch chodníkÛ. V lese jsem se uãil
rÛzné zásady zálesáctví a zábavné hry, ve
mûstû zase koufiit první cigarety a vym˘‰let,
kde sehnat peníze, abychom si mohli v partû
koupit tfieba pivo nebo víno. Bylo to vzru‰ující a mûl jsem pocit, Ïe nûkam patfiím. Poznal
jsem spoustu zajímav˘ch lidí a osudÛ. Z nûkter˘ch jsou dnes architekti, umûlci nebo
úspû‰ní podnikatelé, nûktefií jsou v kriminále
anebo uÏ nejsou mezi námi...
UÏ jako desetilet˘ kluk jste si taky zahrál ve
filmu, napfiíklad Potkal jsem ho v ZOO,
Medvûdi nic nevûdí, Artu‰, Merlin a Prchlíci. Jaká to byla zku‰enost?
ÚÏasná, pfiál bych ji kaÏdému. Vlastnû jsem
strávil dvoje prázdniny natáãením. Tehdy
jsem si pfiipadal jako v pohádce a vlastnû jsem
tak trochu byl. TûÏko se to popisuje. V‰ichni
se k nám chovali, jako bychom byli poklad,
sná‰eli nám modré z nebe, jen abychom mûli
dobrou náladu a spolupracovali. (smích) Podíval jsem se na místa, kam se normální ãlovûk nedostane, a uÏíval jsem si kaÏdou
minutu.
UÏ tam jste taky nasbíral i první herecké
zku‰enosti, ne?

S Alenou Antalovou
v muzikálu
Kvítek z horrroru,
reÏie: Petr Gazdík
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skvûl˘ch lidí, se kter˘mi se st˘kám dodne‰ka.
Zjistil jsem, Ïe pokud chce ãlovûk vytvofiit nûjakou trvalej‰í hodnotu, musí tomu vûnovat
víc ãasu neÏ jen jednu sérii SuperStar. Taky
jsem zjistil, Ïe neumím zpívat. I kdyÏ myslím,
Ïe jsem se tehdy cítil soudem poroty dotãen˘.
Dnes vím, Ïe mûli pravdu. Uff... UÏ bych to
nechtûl nikdy zaÏít, ale díkybohu za to. Neb˘t
SuperStar, ne‰el bych na JAMU a mÛj Ïivot
by se ubíral zcela jin˘m smûrem. Nejspí‰ bych
nepoznal ani svoji nastávající Ïenu. Jej, to je
krásné, Ïe to tak mÛÏu fiíct...
Prozradíte, jak jste se spolu se Svetlanou
Slovákovou „na‰li“?
Jsme b˘valí spoluÏáci z JAMU. KdyÏ jsem ji
vidûl poprvé – a na ten moment nikdy nezapomenu – fiekl jsem si: „Tak ta v sobû má
nûco zvlá‰tního“. Îádná láska na první pohled to nebyla. Svetlanka zaãala vzápûtí chodit s jin˘m spoluÏákem z roãníku a já jsem
se zaãal pomalu propadat do temnoty. Uvûdomoval jsem si, co mám tak blízko vedle
sebe, a zhruba tak po roce jejich vztahu jsem
byl ztracen˘ a do Svetlanky beznadûjnû zamilovan˘. V tomto duchu se odvíjely následující dva roky. Fungovali jsme jen jako
spoluÏáci a já jsem se jí nemohl podívat do
oãí déle neÏ jednu vtefiinu. KdyÏ se Svetlana
s Filipem po tfiech letech roze‰li, byl jsem uÏ
rozhodnut˘, Ïe v sobû lásku udusím a tvÛrãím zpÛsobem ji pfietavím do básní a písní...
(smích) V nejslab‰í chvíli jsem pak – posilnûn alkoholem – uãinil pfielomovou vûc, napsal jí sms a v ní v‰e podstatné. A bylo
vymalováno!
Je pro vztah v˘hoda, Ïe jste oba herci?
Nejspí‰ ano. Je tûÏké nûkomu mimo obor vysvûtlit, o co v divadle vlastnû jde. Navíc já
jsem typ ãlovûka, kter˘ se doma moc nesvûfiuje, takÏe kdybych Ïil s nehereãkou, o mé
práci bychom si asi moc nepopovídali. I Svetlana to má se mnou obãas tûÏké, protoÏe by
chtûla vÏdycky vûdût víc, neÏ jsem jí schopen
sdûlit. Svetlanka umí líp myslet, já lépe odpoãívat. KaÏd˘ máme nûco. (smích)
Pfiem˘‰lel jste uÏ nûkdy, jak by mûl v ideálním pfiípadû vypadat vá‰ rodinn˘ Ïivot?
Pfiedstavit si to dokáÏu. Ideálnû by to bylo
takhle: tolerantní milující partnerka, dvû aÏ
tfii dûti, zdraví, vûrnost, stáfií, klid...

Dával jste si do nového roku nûjaká pfiedsevzetí?
Nûjak jsem na to ani nemûl letos ãas. MoÏná
myslím, Ïe jsem chtûl zaãít chodit do posilovny nebo nûco podobnû závaÏného.
(smích) Ale, budu spokojen˘, kdyÏ pÛjde
v‰echno jako doposud.
Pracovnû vás teì po sérii muzikálov˘ch rolí
ãeká zase jedna ãinoherní postava. Jaké bylo
zkou‰ení historického dramatu Cid?
Tû‰ím se, protoÏe jsem si moc pfiál dûlat zase
ãinohru. Obsazení je hvûzdné, takÏe je pro
mû velká ‰kola hrát po boku ZdeÀka Junáka,
Viktora Skály, Petra ·tûpána a ostatních.
Doufám taky, Ïe si najdu svoje místo v rekvo‰ce, tedy rekvizitárnû na ãinohfie, a Michal Isteník si mû koneãnû pfiestane dobírat,
Ïe jsem jenom muzikálista. Díky, Michale!
(smích)
Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Katefiinou Krejãovou
v muzikálu
Kráska a zvífie,
reÏie: Stanislav Slovák
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Ptákovina Jana Šotkovského
To uÏ jsem vûdûl pfiedtím, Ïe ji chci.
Aha, takÏe nûco jako láska na nult˘ pohled,
Ïe... (Smûji se. Sama.)
Ono ‰lo hlavnû o ty prachy.
Prachy?
Vûno. No kvÛli tomu jsem si ji vzal. Má bohat˘ho tátu, Ïe jo. Jaká je, to uÏ mi bylo docela jedno. Ale je ‰ik, ne? Nakonec to docela
vy‰lo. (Smûjí se. Oba.)
Tu‰ím ale, Ïe va‰e manÏelka pfied svatbou
zrovna náklonností k muÏÛm neh˘fiila...
Cukala se, no. Ale teì to ‰lape.
TakÏe jste si k sobû museli hledat sloÏitû
cestu?
SloÏitû ani ne. Îenská musí poslouchat. Pak
uÏ to v‰echno ‰lape.
Pfiiznám se, Ïe jsem trochu zaskoãená. âekala jsem vzájemné okouzlení, intenzivní
magnetismus, vyzafiování, charisma, vá‰eÀ,
které nejde odolat, oboustrannou nûhu –
a peníze? Vûno? „Îenská musí poslouchat“?
Okouzlující paní Katefiina Ïe by podlehla tomuhle primitivnímu machismu? Nechápu.
Nerozumím.
Paní Katefiino – je pravda, co tady vá‰ manÏel fiíkal?
Ale samozfiejmû. On má vÏdycky pravdu.
Petruccio se zvedne, políbí Katefiinu, ta polibek nûÏnû opûtuje. Omluví se – od nûho je to
v‰echno, „jde se je‰tû mrknout na kluka, ale
aÈ klidnû posedím.“ Nedá mi to.
Prosím vás, paní Katefiino, jen tak mezi
ãtyfima oãima a diktafonem: vá‰ muÏ...
On je bájeãn˘. Jen tro‰ku moc mluví. Ale to
nevadí.
Ale to pfiece...
V‰ichni chlapi moc mluví. Nechte je mluvit.
Pak jsou spokojení. Nic víc v tom není.
Sedí, usmívá se a nabízí tiramisu. Pfiiznám se,
jsem z toho jelen (proã musí mimochodem
Ïena b˘t jelen a ne laÀ? Je to genderovû korektní?). Odcházím z toho krásného venkovského sídla a nechápu. „Nic víc v tom není“?
Ale kde je ten recept na ‰Èastné manÏelství???
Giannina Sottiová,
foto: jef Kratochvil

RECEPT NA ·ËASTNÉ MANÎELSTVÍ?
Sedíme v krásnû zafiízeném ob˘vacím pokoji
s francouzsk˘mi okny a v˘hledem do kraje.
Vytfiíben˘ interiér, rustikální a luxusní zároveÀ. „ZÛstaneme radûji uvnitfi, je pfiece jen
je‰tû únor“, usmívá se paní KATE¤INA
a s pressem servíruje pfiímo domácí tiramisu,
láskyplnû pak odhání malého Luigiho hrát si
do pokojíãku. Poãínaje okouzlujícím vtipálkem a sympatick˘m správcem domu a zahradníkem v jedné osobû jménem Grumio
jsou tady v‰ichni usmûvaví aÏ pfiíli‰. O to více
jsem zvûdavá na pána domu. UÏ je tady. PETRUCCIO je rozen˘ sympaÈák, pozdraví,
ale je‰tû neÏ nedoãkavû vysrkne ‰álek pressa,
polaská pohledem i rukou svou Ïenu. Vzájemná láska mezi nimi pfiímo jiskfií. Tu‰ím, Ïe
je zde nûco, co bude ãtenáfiky OnaZítra zajímat. Îe by onen vytouÏen˘ recept na ‰Èastné
manÏelství byl opravdu na dosah?
Pane Petruccio, mottem ãasopisu OnaZítra
je – „Jakého si dnes vyberete muÏe, takového
budete zítra mít.“ Prozraìte mi, proã myslíte, Ïe si vás Ïena vybrala?
Ona si mû nevybrala.
Nevybrala... aha. A jak to tedy...
Já si vybral ji.
Mhm... a kdybyste mohl popsat ten okamÏik, kdy jste ji poprvé uvidûl...
27
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V‰etky postavy byli vyváÏené, dalo by sa
povedaÈ, vyãnievali v‰etky. âi uÏ to boli do
Bianky zamilovaní nápadníci Lucenzio
(Jakub Przebinda) Gremio (Tomá‰ Sagher),
Hortenzio (Rastislav Gajdo‰), alebo krásne
zahran˘ star˘ pán stvárnen˘ Janom Apollenáfiom, ãi Lucenziov otec v podaní Josefa Juráseka. No a sluhovia, ktorí vÏdy mali
u Shakespeara prím, tí tieÏ hrali s pln˘m komediálnym nasadením. (Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka, Michal Isteník, Jakub Uliãník).
E‰te aj vdova v podaní Evy Gorãicovej dokazovala starú pravdu, Ïe nie sú malé roly…
Na scéne Jaroslava Milfajta sa dobre
hralo, hravo reÏírovalo. Polkruh poschodového javiska, zakryt˘ iba ºahk˘mi závesmi,
trochu pripomínal onú alÏbetínsku dobu lond˘nskeho divadla Globe. Îiadna ìal‰ia dekorácia, okrem niekoºk˘ch stoliãiek bez
operadiel, Ïiadny nábytok. Ani svetlá nevyuÏili tú kopu efektov, ktoré moderne vybavená scéna javiska Mestského divadla
ponúka. V‰etko slúÏilo dialógom, pohybu
a zmenám mizanscény. ReÏisér volil iba také
prostriedky, aby bol priestor naplnen˘ plnokrvn˘m herectvom. A reÏisér volil tieÏ jednoduché hudobné predely (hudba Karol Cón),
ktoré vÏdy zdôraznili „bodku“ za v˘stupom.
Na záver iba struãná správa. Kto túÏi
v tejto nervóznej a unáhlenej dobe po príjemnom odpoãinku, po dvoch hodinách stráve-

naPsali o nás
AKO DOSTAË ÎENU DO KLIETKY
Skrotenie zlej Ïeny v Mestskom divadle Brno
Sedemnásteho decembra bola na âinohernej scéne Mestského divadla v Brne ostatná premiéra v roku 2011. Premiérovo tu
uviedli práve novú inscenáciu Skrotenia zlej
Ïeny. V réÏii dnes uÏ skúseného Stana Slováka (pôvodn˘m vzdelaním herec, do‰tudovan˘ reÏisér, v súãasnosti jedna z opôr MdB)
sa vrátila Shakespearova Katarína tam, kam
patrí. Dramaturgovia (Klára Latzková a Jan
·otkovsk˘) sa nenechali zlákaÈ modernizáciami, nov˘mi v˘kladmi ãi dokonca prepisom
veºkého autora. Pravda, prihovárajú sa súãasn˘m jazykom (preklad a prebásnenie Jifií
Josek), preto ver‰e nie sú t˘m prav˘m päÈstopov˘m jambom, ale dialógy krásne plynú
a podporujú sviÏnú dramatickosÈ textu.
Vidno, Ïe reÏisér Stano Slovák bol pôvodne hercom. Na hereckom kum‰te je zaloÏená celá inscenácia. Otca Battistu hrá
roz‰afne a s noblesou Zdenûk Junák. Katarínu krehká Radka Coufalová. Keì ju porovnáme s Mary Pickfordovou z prvej filmovej
adaptácie (1929, réÏia Sam Taylor) alebo
s Elizabeth Taylorovou z najslávnej‰ieho Zeffirelliho filmu (1967), tak hneì na zaãiatku
inscenácie zaÏijeme mal˘ ‰ok. Tie pomerne
veºké a pevné filmové Kataríny odrazu vystrieda krehké dievãa. Ale nádherne nahnevané. Odrazu v tej hre, vìaka zmeny fyziãna,
objavíme ìal‰ie komediálne prvky. A e‰te
nieão hneì od poãiatku objavíme. Ono to
v Shakespearovi bolo, ale trochu ukryté pred
vykladaãmi tejto komédie. Katarínina mlad‰ia sestriãka Bianka v podaní Evelíny Kachlífiovej vôbec nie je tou tichuãkou a neÏnou
dcérkou, ktorá „sedí v kúte“. Vlastne je
vidno, Ïe sú to sestry, povahy neskrotné (asi
po oteckovi?) iba TO kaÏdá robí inak. Samostatnú kapitolu by si zaslúÏil Martin Havelka v roli sebaistého Pána tvorstva. MuÏ
„kaÏd˘m coulem“ – ozaj ako sa to povie po
slovensky…? KaÏdou Ïilkou..? To nie je celkom presné... Teda Havelka ako Petruccio
priam Ïiaril. Sebavedomím, suverenitou, aj
trochu py‰nou a bezduchou prázdnotou.
Mohli sme ho obdivovaÈ aj sa mu smiaÈ. Veì
sme v komédii. Jeho muÏnosÈ je skutoãná aÏ
komická.
28
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studování této rozverné komedie, tentokrát
ov‰em dávkované v mífie vrchovaté. Podplacen˘ Ïenich Petruccio Martina Havelky se
s nezvladatelnou Katefiinou nejen nemazlí,
ale doslova ji fyzicky zpacifikuje, a to s bravurou cviãeného artisty. Katefiina v podání
neménû mr‰tné Radky Coufalové ale není
Ïádná archaická draãice. Svou vizáÏí i chováním spí‰ pfiipomíná docela souãasnou rebelku, která pohrdá jakoukoli autoritou
a spoleãensk˘mi konvencemi a reaguje tak

n˘ch sledovaním krásneho herectva pretkaného humorom, tomu na ãinohernej scéne
Mestského divadla v Brne toto Ïelanie splnia.
Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 23.12.2011
RECENZE PRO âESK¯ ROZHLAS
VLTAVA – W. SHAKESPEARE:
ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
Jako tradiãní silvestrovskou premiéru uvedlo
Mûstské divadlo v Brnû slavnou komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé Ïeny. V mo-

i na nepochopení ze strany svého okolí. Svou
vizáÏ tvrìaãky umocÀuje ãern˘m obleãením
a mohutn˘mi botami v pánském stylu.
Obsazení komedie je skvûlé: vedle ústfiední
dvojice záfií napfi. Tomá‰ Sagher jako Bianãin
pfiestárl˘ nápadník Gremio nebo Evelína
Kachlífiová jako rafinovanû vypoãítavá Bianka.
David Kroãa, âesk˘ rozhlas, 9.1.2012

derním pfiekladu Jifiího Joska ji na âinoherní
scénû nastudoval reÏisér Stanislav Slovák.
Zfiejmû nejslavnûj‰í ShakespearÛv komediální kus v poslední dobû na ãesk˘ch jevi‰tích
zdomácnûl. Z mnoha pokusÛ o jeho znovuoÏivení vzpomeÀme alespoÀ nekonvenãní inscenaci Daniela ·pinara v rámci loÀsk˘ch
shakespearovsk˘ch slavností, v níÏ titulní hrdinku krotil rocker s elektrickou kytarou. Brnûnsk˘ t˘m vûdûl pfiedem, Ïe s klasicky
vystavûn˘m pfiíbûhem v dne‰ní inscenaãní
konkurenci nevystaãí.
První oÏivení pfiichází hned v úvodu, jenÏ vyuÏívá principu divadla na divadle, kter˘ v pfiedloze nabízí dnes ãasto opomíjená pfiedehra.
Do Padovy pfiijíÏdí koãovná herecká spoleãnost, takÏe neÏ poznáme hlavní postavy, sledujeme jejich pfiedstavitele v druÏném
a patfiiãnû uvolnûném rozhovoru. Teprve
poté vstupují na jevi‰tû náznakovû kost˘mované figury vãetnû vzpurné Katefiiny i její
mlad‰í sestry Bianky, která by se vdávala, ale
nesmí, dokud se nepodafií provdat Katefiinu.
Dal‰í inovaãní prvek pfiedstavují krkolomné
fyzické souboje, jeÏ sice známe i z jin˘ch na-

JEKYLL & HYDE
Nov˘ muzikál na hudební scénû Mûstského
divadla Brno zvedá diváky nad‰ením ze sedadel, chvílemi zase pfiibíjí do nich hrÛzou.
Sto tfiicet let star˘ pfiíbûh, vydan˘ jako nenápadná novela, dostal v roce 1990 muzikálovou podobu.
Traduje se, Ïe skotsk˘ spisovatel Robert Stevenson zaÏil pfiíbûh o krutém lékafii ve zlém
snu a bûhem ‰esti dnÛ napsal Podivuhodn˘
pfiípad doktora Jekylla a pana Hyda. Je to t˘Ï
Stevenson, z jehoÏ pera pochází Ostrov pokladÛ, ãetba mého dûtství. V letech 1908 –
1990 byl pfiíbûh zfilmován, ale nikdy se neobjevil na divadle. AÏ v devadesát˘ch letech do29
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U tohoto muzikálu je naprosto úÏasná scéna
a scénické projekce. Mûní se mÏikem, nûkdy
ani není moÏné postfiehnout jak. Je to dílo
Christophera Weyerse a Petra Hlou‰ka.
Muzikál reÏíruje Petr Gazdík. Má-li brnûnská
muzikálová scéna povûst precizních provedení, krásn˘ch scén, choreografie i kost˘mového vybavení, pak Jekyll & Hyde se k nim
úspû‰nû fiadí.
NadûÏda Parmová,
Blanenské a Boskovické noviny ã. 12/2011
JEKYLL A HYDE
ANEB CO UMÍ MODERNÍ PRACOVI·Tù
Dekádu po vídeÀském uvedení muzikálu Jekyll &Hyde nastudovalo titul ve stejné verzi
Mûstské divadlo Brno. A je toho dost, co diváky mÛÏe na tomto romantickém muzikálu
vábit. TûÏi‰tûm zÛstává nadãasov˘ pfiíbûh
Roberta Louise Stevensona Podivn˘ pfiípad
dr. Jekylla a pana Hydea. Mistrné zpodobnûní
rozdvojeného ãlovûka od pÛvodnû laskavého
a zodpovûdného lékafie k vraÏdícímu monstru je navíc skuteãnou hereckou lahÛdkou
i velk˘m ofií‰kem. To aby protagonista nepfieskakoval ãernobíle z jedné polohy do druhé,
aby se tady skuteãnû odehrála promûna jednoho muÏe, kter˘ v sobû nosí dvû du‰e
a jehoÏ ta hor‰í nakonec zcela pohltí
a ovládne.
Dal‰ím cukrletem muzikálu je nasládle symfonická, aÏ filmová hudba, v níÏ není nouze
o sentimentální duety. A tady je potfieba vyseknout poklonu brnûnskému hudebnímu
nastudování Caspara Richtera, pod jehoÏ
taktovkou orchestr modeluje dramatické plochy, dává muzikálu ‰Èávu a fiíz.
Du‰an Vitázek v ústfiední roli dává pfiedstavení drajv a je zajímavé pozorovat jeho promûnu z dobrodince posedlého vûdou pfies
svérázného mstitele mordujícího zkaÏené boháãe aÏ k monstru jménem Edward Hyde.
Ostatnû je to tak trochu jeho one man show.
Vitázek si navenek pomáhá svojí bohatou
k‰ticí. S culíãkem funguje jako lidumil, ale
staãí rozpustit a rozcuchat ãupfiinu, aby se
zrodilo zvífie. ReÏisér Petr Gazdík ov‰em ne‰etfií diváka stejnû jako protagonista. Brnûnsk˘ Jekyll & Hyde je sviÏnou podívanou, v níÏ
se jde od jednoho scénického efektu ke druhému. Inscenaci mimofiádnû pomáhá scéna
Christophera Weyerse, která story rámuje siluetami Lond˘na. Jindy pfiijde ke slovu stûna
se zrcadlov˘m efektem nebo prÛhledné ta-

zrál jeho ãas. Nebo moÏnosti divadelní techniky spolu s hledáním atraktivních námûtÛ
pro muzikály? Nejdfiíve si troufli v Alley
Theatru v Houstonu. Po sedmi letech na
Broadway. Autory byli skladatel Frank Wildhorn a textafi Steve Cuden. Proti pfiedloze pfiidali v˘raznou milostnou zápletku.
KdyÏ padla na tiskové konferenci k premiéfie
otázka, co je to vlastnû za Ïánr, tak Jan ·otkovsk˘ (jeden ze tfií pfiekladatelÛ) bez rozmy‰lení prohlásil: „Romantick˘ horor.“
Muzikál se hraje po celém svûtû a má mnoho
podob. Brnûn‰tí vycházeli z vídeÀské inscenace z roku 2001, kde byl v tvÛrãím t˘mu i Caspar Richter, stejnû jako v Brnû. KdyÏ jsme se
ho zeptali, jak vidí brnûnsk˘ soubor, ne‰etfiil
chválou. Pfiipomnûl také, Ïe nádherná píseÀ
z tohoto muzikálu s názvem To je ta chvíle se
stává slavnou i ve spoleãenském Ïivotû – zahajovala olympijské hry a Billu Clintonovi
znûla na úvod jeho volební kampanû.
¤íká se, Ïe kaÏd˘ herec má svou osudovou
roli. U Du‰ana Vitázka je to, myslím, nepochybnû právû role Jekylla a pana Hyda. Jako
rozpolcená osobnost je naprosto pfiesvûdãiv˘
a divák neví, koho je mu více líto.
Hlavní roli alternuje Petr Gazdík. Jekyllova
pfiítele Milan Nûmec a Karel ·karka. Prostitutku Lucy alternují Ivana VaÀková a Viktória Matu‰ovová. Postavu Emma Carew hrají
Johana Gazdíková a Hana Holi‰ová. Dal‰í
obsazení rolí je dlouhé a hvûzdné.
32
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Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana
Hydea od Roberta Louise Stevensona mûl
v muzikálové podobû svou premiéru v roce
1990, do praÏského Karlína dorazil v roce
2005 a do Brna premiérovû v sobotu.
ReÏíroval ho zdej‰í herec i muzikálov˘ zpûvák Petr Gazdík, kter˘ se obsadil do hlavní
role. Premiéru v‰ak moudfie pfiepustil alternujícímu Du‰anu Vitázkovi, momentálnû nejvût‰í muzikálové hvûzdû brnûnského
souboru.
Slu‰Àák i zrÛda
Na této postavû stojí totiÏ hlavní díl záÏitku
z pfiíbûhu pÛvodnû slu‰ného lékafie-badatele,
kter˘ objeví substanci oddûlující dobro a zlo
v ãlovûku, aplikuje ji sám na sebe a pak uÏ jen
bezmocnû sleduje, jak Ïivoãi‰né zlo (Edward
Hyde) ovládne i jeho (Jekyllovu) dobrou
stránku.
Du‰an Vitázek je skvûl˘ herecky i pûvecky,
navíc se na nûho dobfie dívá, zvlá‰È v tak v˘jimeãné dvojroli, jakou sk˘tá muzikál o ãlovûku, kter˘ se ze vtefiiny na vtefiinu mûní
z vydû‰eného zodpovûdného ãlovûka ve
zrÛdu a naopak.
Hlavnû je tfieba ocenit pokoru hlavního pfiedstavitele. Vitázek neexhibuje, soustfiedûnû se
odevzdává své roli i celému kusu. Spojením
talentu s hereckou inteligencí se z jeho v˘konu stává opravdov˘ záÏitek. Díky dramatické hudbû a scénáfii v‰ak brnûnsk˘ Jekyll
a Hyde nûkolikanásobnû pfiekraãuje muzikálové hranice.
Jana Soukupová, MF Dnes, 21.11.2011

bule s lidsk˘m mozkem. Po dlouhé dobû brnûnská hudební scéna moÏná aÏ marnotratnû
ukazuje, co v‰echno moderní pracovi‰tû umí.
V inscenaci Gazdík ãasto vyuÏívá pojízdné
stoly, jindy scéna vyjede z hlubin jevi‰tû.
Zvlá‰tním efektem jsou potom scénické projekce Petra Hlou‰ka. KdyÏ se Jekyll zmítan˘
sv˘m ‰ílenstvím potácí „sám v sobû“, ocitne
se Vitázek v efektním tunelu modelovaném
pfiímo do publika zelen˘mi laserov˘mi paprsky a pfied blouznícím hrdinou je‰tû rotuje 3D
animace velké lidské lebky.
Ale zpût k pfiíbûhu. Gazdík jej servíruje s akcentem na romantické rozmûry a dává si záleÏet na r˘sování milostn˘ch motivÛ. Díky
pfiedstaviteli hlavní role i v˘konÛm orchestru
z pfiedstavení pr˘‰tí opojná energie, a to
nejen v nejvût‰ím hitu, tedy písni This is The
Moment, která zahajovala olympiádu v Atlantû a Bill Clinton ji pouÏil jako ústfiední
motiv ve své volební kampani.
Lubo‰ Mareãek, Literární noviny, 9.12.2011
SKVùLÉMU MUZIKÁLU JEKYLL
A HYDE KRALUJE DU·AN VITÁZEK
Mûstskému divadlu Brno se nov˘ muzikál Jekyll a Hyde povedl. Od velké scénické v˘pravy Christophera Weyerse, která evokuje
‰ed˘ Lond˘n konce 19. století, aÏ po v˘kon
orchestru, jenÏ ‰lape jako o Ïivot pod taktovkou „ìábelského“dirigenta Caspara Richtera. Ten si stejnou podobu nastudování
muzikálu Jekyll a Hyde od Franka Wildhorna
vyzkou‰el uÏ ve Vídni.
I dialogy na sebe navazují v tempu aÏ vraÏedném, takÏe je dokáÏe zvládnout jenom tak
„vyhran˘“ soubor, jak˘m v Brnû disponuje
toliko Mûstské divadlo.

NAV·TÍVILI JSME: MUZIKÁL HAIR
V REÎII STANISLAVA MO·I VE VÍDNI
Ve vídeÀské Stadt Halle odehrál soubor zorganizovan˘ firmou ARENA Show and Entertainment GmbH dal‰í z velkolep˘ch
programÛ: Hair, The American Tribal LoveRock Musical. Asi by nestálo za to zmiÀovat
se o této akci s aÏ takov˘m dÛrazem, kdyby
se pod realizaci nepodepsal znám˘ reÏisér, fieditel Mûstského divadla v Brnû Stanislav
Mo‰a se sv˘m t˘mem.
Konkurz do muzikálu Hair se konal v Lond˘nû a reÏisér Mo‰a si tam vybral ze stovek
zpûvákÛ a taneãníkÛ necelou tfiicítku interpretÛ. KdyÏ jsem se ho ptal, proã hledal interprety právû v Lond˘nû, odpovûdûl mi
svého ãasu, Ïe „nejsou lidi“. Své vlastní interprety potfiebuje na domácí scénû a opravdu
kvalitní a komplexnû pfiipravené umûlce
33
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13. - 16. února 2012

hraJeme na Činoherní scéně
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populární skupina Mephisto (vût‰ina z tûch
muzikantÛ se potom domÛ, za zavfienou
oponu, nevrátila.) Byl jsem tehdy ‰okován
otevfieností inscenace – vãetnû tûch naháãÛ,
ktefií byÈ symbolicky, souloÏili na scénû. Byl
jsem okouzlen hudbou i tou krásnou oslavou
svobody a volné lásky. MAKE LOVE NOT
WAR! nebo FLOWER POWER! Ov‰em
nejzásadnûj‰í a nejsympatiãtûj‰í my‰lenkou
„kvûtinkov˘ch lidí“ byla vûta: My freedom
ends where the freedom of another begins
(Má svoboda konãí tam, kde zaãíná svoboda
druhého).
KdyÏ jsem byl v osmdesát˘ch letech dramaturgem hudebního divadla v Bratislavû,
marnû jsem se snaÏil prosadit Vlasy do repertoáru. Marnû jsem operoval ideou, Ïe je to
dílo proti válce ve Vietnamu, tudíÏ ideologicky vhodné. Neuspûl jsem. Ministr kultury,
básník Miroslav Válek, nebyl Ïádn˘ hlupák.
Dobfie vûdûl, o jakou oslavu míru ve Vlasech
jde… A pacifismus nebyl v souladu s na‰í socialistickou ideologií.
To v‰echno se mi prohánûlo hlavou, kdyÏ
jsem sedûl okouzlen v hledi‰ti vídeÀské Stadt
Halle a sledoval muzikál Hair uÏ snad podvacáté. Vidûl jsem to pfiedstavení v Praze
i v Brnû, v Budape‰ti i ve Var‰avû.
Není tfieba zdÛrazÀovat, jak nádhernû profesionální byli protagonisté muzikálu. Ale je
nutné zdÛraznit, Ïe brnûnsk˘ orchestr nejenom v˘bornû hrál, ale Ïe dûlal „srandiãkami“
na pozadí scény vynikající kulisu, pocit radosti z hraní, kter˘ nebyl zanedbateln˘.
A práce se svûtly (v‰echno led diody – nevûfiícnû jsem koukal, co se s nimi v‰echno dokáÏe), vyplnûní mizanscény, neuvûfiitelné
mnoÏství rÛznorod˘ch a pfiesn˘ch choreografick˘ch nápadÛ – to v‰echno se zaslouÏilo
o neb˘val˘ úspûch inscenace. A publikum?
Kromû zastydl˘ch puberÈákÛ po ‰edesátce,
ktefií je‰tû stále fandí ideám hippies (dlouhé
vlasy, dÏíny s ‰átkem, korálky) se v závûreãném spoleãném tanci k hercÛm pfiidali i mladí
diváci – a nebylo jich málo, jakoby ta ‰edesátá léta zaãala proÏívat jakési znovuzrození.
Bylo mi nádhernû, stejnû jako ostatním divákÛm. A tak nûjak jsem se jako obyvatel Brna
nad˘mal p˘chou. Zkrátka „Eine Produktion
des Stadtteather Brno“ !
Peter Stoliãn˘,
www.musical-opereta.cz,18.12.2011

u nás nelze najít snadno. Muzikál Hair se studoval v Brnû, na matefiské scénû MdB. Nutno
pfiipomenout, Ïe na evropské turné byli vybráni domácí muzikanti (a tûch kvalitních je u
nás opravdu dost), které dal dohromady
a hudebnû vedl dirigent Karel Albrecht.
O choreografii se staraly Aneta Majerová
a Hana Kratochvilová, asistentem reÏie byl
Stano Slovák. Vystupující jsou pak z rÛzn˘ch
koncÛ svûta, od Jamajky a USA po evropské
národnosti, pfiedev‰ím pak z Velké Británie.
V klasickém barevném programu z muzikálu
se hned na první stranû doãteme, Ïe jde
o Eine Produktion des Stadtteather Brno.
Turné nastudovaného muzikálu mûlo start
v listopadu, ve ‰v˘carském Oltenu. Od prvního prosince pfiedstavení nav‰tûvuje dennû
nûmecká mûsta, pak zajíÏdí na dva dny do
Innsbrucku, na den do Salzburgu a zase zpût
do Nûmecka, do operou proslaveného Bayreuthu. 12.12. následuje pfiedstavení v Grazu,
13.,14. ve Vídni… A co bude následovat? Dva
dny pfiesunu, potom opût nûmecká mûsta, 28
pfiedstavení za 35 dnÛ. Úctyhodn˘ v˘kon.
Muzikál Hair – Vlasy byl vytvofien skladatelem Galt MacDermotem na libreto Gerome
Rangiho a Jamese Rada. Jedná se o produkt
hippie kultury a sexuální revoluce ‰edesát˘ch
let a nûkteré z obsaÏen˘ch písní se staly hymnami aktivizmu proti vietnamské válce. Muzikál byl ve své dobû velmi kontroverzní pro
pouÏívání nadávek, zobrazení uÏívání nelegálních drog a sexuality, nerespektování americké vlajky i „nahou scénu” na konci prvního
aktu. Ale pfiedev‰ím, byl to první „rockov˘
muzikál“, kter˘ nastartoval celou plejádu dal‰ích, podobného Ïánru. UÏ ne‰lo o modernizované operety jako byla Oklahoma, Loì
komediantÛ nebo Hello, Dolly. UÏ ne‰lo ani
o dramaticky skloubené silné pfiíbûhy, jako
byl ·umafi na stfie‰e nebo West Side Story.
Hlavním atributem rockového muzikálu je
hudba. A ústfiední my‰lenka, kolem které se
hudba, zpûv a tanec vine.
Poprvé jsem muzikál Hair vidûl rok po svûtové premiéfie, v roce 1969 v Düsseldorfu. UÏ
jsem tu‰il, Ïe ty chvíle svobody, kdy jsme poprvé mohli cestovat na Západ rychle skonãí.
A tento muzikál, pro mne doslova s celoÏivotním záÏitkem, byl také na dvacet let tím
posledním, co jsem na západní scénû vidûl.
Podobnû jako v dne‰ní inscenaci i v tom roce
1969 ‰lo o mezinárodní obsazení a na scénû
hrál ãesk˘ orchestr. Byla to v âeskoslovensku
36
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Nejvýraznější tvůrčí počin
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rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
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Nejpopulárnější herečka sezony
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sálu spadl velk˘ strom. Tehdy jsem si fiekla, Ïe je to znamení, abych se nehlásila na konzervatofi. Trémou bych se utrápila.
Tak jste ‰la na gymnázium?
Ano, tehdy se jmenovalo SVV·, stfiední v‰eobecnû vzdûlávací ‰kola, a já
chodila na chemicko-fyzikální vûtev, coÏ bylo pfií‰erné. Pamatuji si akorát

Nejpopulárnější herec sezony

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

Nejpopulárnější inscenace sezony (zaškrtněte)

2011/2012

ZDENA HERFORTOVÁ:
ÎIVOT JE NùKDY RVAâKA
Rodilá BrÀaãka oslaví Silvestra pfiedstavením v praÏském Divadle Metro.
Na konci roku je Zdena Herfortová plná oãekávání a tû‰í se, co pfiinese rok
pfií‰tí.
Nemáte nûmecké pfiedky?
Nemám, i kdyÏ babiãka byla za svobodna Pflegrová. A jméno Herfort pochází asi spí‰ z Anglie a já jsem ho získala. MÛj první manÏel Karel Herfort
byl lékafi. Jeho dûdeãek byl zakladatelem dûtské psychiatrie u nás a jeho
otec Karel Herfort byl profesorem Karlovy univerzity a odborníkem na Ïaludek, Ïluãník a pankreas.
KdyÏ jsme se rozvedli, byli jsme hodnû mladí a hloupí, ale já uÏ jsem jako
Herfortová hrála. Pfiíjmení jsem si nechala i po rozvodu a hlavnû kvÛli synovi Tomá‰ovi. Za svobodna jsem se jmenovala Ra‰ková.
Kde jste se narodila?
V srdci Brna v Má‰ovû ulici, ale v Praze jsem mûla tatínka, kter˘ cel˘ Ïivot
hrál v Orchestru Karla Vlacha, pozdûji také dirigoval v karlínském divadle.
Jezdila jsem odmaliãka za ním a také za tetou a sestfienicemi. Vnímám
Prahu jako vzácné milované dvojãe Brna.
Jaká jste byla jako malá holka?
Droboulinká, hubená, taková v‰udybylka. Myslím, Ïe jsem byla pofiád zvûdavá a upovídaná. Ráda jsem ãetla. Kniha pod stromeãkem pro mû byla
nejhezãí dárek. JenÏe maminka mi koupila koncertní kfiídlo a já jsem se
prokousala osmi základními tfiídami klavíru. Na koncertech jsem vÏdycky
mûla stra‰nou trému. Jednou jsem hrála, kdyÏ venku byla boufika a za okny

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA
Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Zdenek Merta, Stanislav Moša: OČISTEC
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Jméno:

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

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz
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H2SO4, jinak pro mû chemie byla absolutní hrÛza a dûs. Na‰tûstí jsem mûla
bájeãného klidného uãitele, kter˘ nade mnou drÏel ochrannou ruku. MÛj
mozek to prostû nebral.
Nicménû jste odmaturovala…
Ano, z matematiky, ãe‰tiny, dûjepisu a ru‰tiny a ‰la jsem rovnou na JAMU.
¤editel gymnázia mû zrazoval, Ïe se tam nedostanu, ale já vûdûla, Ïe jinam
nechci a ani nemÛÏu jít. Jin˘ Ïivot bych za Ïivot nepovaÏovala. Se mnou
v roãníku byli napfiíklad Hanka Zagorová, Vlasta Peterková, Jaroslav
Some‰, Mirek Stfieda a dal‰í.
Na JAMU jsem studovala v letech 1964 aÏ 1968, byli tam úÏasní profesofii
a hned jsem získala angaÏmá v ãinohfie Státního divadla v Brnû. Chtûla
jsem také zpívat, a proto jsem byla ‰Èastná, kdyÏ jsem dostávala role i v muzikálech. Tfieba v pfiedstavení Malované na skle a pozdûji v Hello, Dolly,
v ¤eku Zorbovi, v Radúzi a Mahulenû. Zpívám dodnes, napfiíklad paní Brillovou v Mary Poppins.
Kde teì aktuálnû hrajete?
V sam˘ch krásn˘ch komediích – v Mûstském divadle Brno – Brouk v hlavû,
Mary Poppins, My Fair Lady ze ZelÀáku, Sluha dvou pánÛ. V Divadle
Metro v Praze Drahé tety a já, Poslední ‰ance, v Divadle Palace v Divadelní
komedii.
âeká vás nûjaké dal‰í natáãení?
Naposledy jsem toãila v brnûnské televizi pofiad na Silvestra s Pavlem Zedníãkem, Janou Paulovou, Tomá‰em Matonohou, Valinou Zawadskou
a Otou Jirákem. Co pfiinese pfií‰tí rok, zatím z povûrãivosti neprozradím.
Pfied patnácti lety jste dostala Cenu Thálie za v˘kon v roli AlÏbûty Anglické. Zmûnilo se nûco potom? Víc slávy? Víc rolí?
Bylo na mû víc vidût a moÏná na mû byli víc zvûdaví. Samozfiejmû Ïe pak
pfii‰ly dal‰í nádherné role, vÏdyÈ hned za dva roky jsem byla opût na Thálii
v nejuÏ‰í nominaci za roli Raizy Gurmy‰ské v Ostrovského Lese.
Necítíte se obãas v divadle jako loutka?
Herectví je vazalské povolání, ale také úÏasn˘ svût zázrakÛ. Mûla jsem na
nû velké ‰tûstí.
Máte povûst hereãky s názorem, ale asi nejste postrachem reÏisérÛ?
Potfiebuji o roli mluvit a nûkdy i del‰í ãas. Je tolik fascinujících jevi‰tních
variant, které nejdou jen tak rychle objevit a uplatnit. Divadlo je vûc pfiedem domluvená.
Ve hfie Poslední ‰ance v praÏském Divadle Metro hrajete Ïenu kolem padesáti, která se seznamuje na inzerát. Dala jste si nûkdy nûjak˘?
Nikdy. Já bych do toho ne‰la.
Proã ne?
Víte, já jsem na‰tûstí lásku nikdy nemusela hledat, ani v mládí. Prostû jsem
ji potkala. Pofiád jsem kolem sebe mûla hodnû lidí. Nûktefií mi rozumûli,
jiní ne. I teì se vyskytly láskyplné pfiíleÏitosti, ale vzhledem k vûku to malinko cítím jakoby za paravánem. Cel˘ Ïivot jsem se fiídila podle divadla
a lásky. V muÏi jsem vÏdycky hledala Ïivotní, tûÏko vysvûtlitelnou oporu,
a nevy‰lo to. Divadlo zÛstalo.
A mimochodem, tu hru Poslední ‰ance napsal Gustav Skála pro mû. V momentû, kdy jsem byla tak rozbolavûlá a bylo mi tak ‰patnû, Ïe jsem nevûfiila,
Ïe to zvládnu. Ale on mi vûfiil. Doposud si to pfiedstavení velmi vychutnávám.
Dana Kaplanová, Styl, 27.12.2011
PETR GAZDÍK A DU·AN VITÁZEK:
ST¤ET DOBRA SE ZLEM JE KAÎDODENNÍ ZÁLEÎITOST
Oba jsou sympaÈáci. Ani jednomu byste nepfiisoudili temné my‰lenky.
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chybnosti o tom, co dûlá, natoÏ v˘ãitky
z toho, co udûlal.
Tento balanc má v sobû kaÏd˘, ale aby ãlovûk mohl vÛbec existovat, musí preferovat
dobro. Nebo ne?
Petr: Co nás nutí se zlem bojovat? Nejspí‰ urãitá danost, která je nám poskytnuta nûjakou
vy‰‰í mocí, vûfiíme, Ïe to dobré se vrací, postupem ãasu se v‰ak pfiesvûdãujeme, Ïe se
vrací i zlé. V‰eobecnû je podle mû stfiet Jekylla a Hydea, dobra a zla, kaÏdodenní záleÏitost.
Du‰an: KaÏd˘ potfiebuje ten svÛj bod. U jednoho je to BÛh, u druhého Alláh, u dal‰ího
pfiíroda, kaÏd˘ potfiebuje takovou tu berliãku,
i kdyÏ berliãka je v této souvislosti ‰karedé
slovo. Chci tím fiíct, Ïe nûkdo hledá rovnováhu v sobû, nûkdo zvenãí, aby uvûfiil, Ïe to
tady na Zemi neskonãí, Ïe jeho existence má
nûjak˘ smysl.
Co vám bere sílu a energii?
Petr: Mnoho vûcí… Tfieba leto‰ní rok je pro
mû neobvykle tûÏk˘, zaÏil jsem víc pohfibÛ
neÏ za cel˘ Ïivot. Umírali na‰i kolegové herci
z divadla, postihla nás tragédie s tiskovou
mluvãí Lucií Brouãkovou, maminkou pûtiletého syna. Jejímu autu nedal pfiednost jin˘
fiidiã, na místû zemfiela. Byla to moje spoluÏaãka ze základky, jako tfieÈák jsem ji miloval,
mûl jsem k ní hlubok˘ vztah. Ne Ïe bychom
si to spolu fiíkali, ale vnitfinû patfiila k lidem,
ktefií jsou „moji“. Tohle mi opravdu sílu bere.
Jak vypadá vá‰ den premiéry?
Petr: Pokud mám pocit, Ïe je práce hotová
a jsem s ní spokojen˘, jsem v podstatû klidn˘.
Du‰an: Je to poprvé, kdy nejsem cel˘ den
v divadle. Oficiální premiéry máme v sobotu,
pfiedtím uÏ se hraje pfied diváky. Ta sobota
pak je pohoda. Ráno jdu se psem, naobûdvám se, odpoledne si v ‰atnû pfiipravím kost˘my, projdu text. Îe bych z premiéry od rána
‰ílel, to ne. Je to docela pfiíjemn˘ den.
A jak vypadá nedûle po premiéfie?
Petr: LeÏím doma, jsem se sv˘mi dûtmi,
nûkdy taky hraju golf. A chystám se na dal‰í
pfiedstavení.
Du‰an: Souvisí to s tím, co jsem fiíkal, Ïe my
chlapi konkurenci nepûstujeme. Tak tfieba:
po premiéfie muzikálu Kráska a zvífie jsme ‰li
hned ráno s kolegou Luká‰em Janotou, jako
dvû alternující zvífiata, k nûmu stûhovat nábytek.
Jana Bednáfiová, Kvûty, 18.11.2011

JenÏe o to právû jde: co tají lidské nitro, jaké
skryté pohnutky vedou ãlovûka k násilí a zloãinu? O tom jsme si v klubu Mûstského divadla Brno povídali s hercem a reÏisérem
Petrem Gazdíkem (36) a jeho kolegou Du‰anem Vitázkem (31).
V tûchto dnech se totiÏ pfied muzikálov˘m
publikem zaãne odvíjet jeden z nejpodivuhodnûj‰ích lidsk˘ch osudÛ v‰ech dob, pfiíbûh
doktora Jekylla a pana Hydea. Spisovatel
Robert L. Stevenson vylíãil konfrontaci
poklidné domácnosti lond˘nského lékafie
s hrÛzn˘m postrachem noãních ulic naprosto
geniálnû, takÏe pfievtûlení ambiciózního hrdiny v jeho druhé já pomocí zvlá‰tní drogy ‰okuje dodnes ãtenáfie, a nejnovûji i diváky,
svou vûrohodností.
Jste kamarádi, na jevi‰ti budete v muzikálu
Jekyll a Hyde konkurenti. Jak vypadá vá‰
vztah reÏisér a herec?
Du‰an: Petr vÛbec není konkurent. Na zkou‰kách to máme tûÏ‰í jen v tom, Ïe jsme kámo‰i,
Ïe do sebe vidíme. Kdyby tam sedûl reÏisér,
kterého neznám, tak dûlám, co po mnû chce,
a drÏím hubu. S Petrem se pou‰tím víc do rozepfií, moÏná i zlobím, protoÏe ho chci donutit, aby to dûlal podle mû. (smích) Zase je
v˘born˘, Ïe si nenecháváme nic pro sebe.
Petr: Na‰tûstí jsem se mohl dohodnout s Du‰anem, aby zkou‰el pfiedev‰ím on, kdyÏ uÏ na
mû spadla ta reÏie, navíc stejnû vÏdycky tvrdí,
Ïe si kaÏdou roli odehraje nejrad‰i sám. Tak
jsem ‰el na jistotu, kdyby se moje alternace
z nûjakého dÛvodu nemohla konat, Jekyll
a Hyde nezahynou!
Co je hlavní úskalí, kdyÏ herec má b˘t
v jedné postavû klaìas i záporák?
Petr: Vnitfiní promûna toho ãlovûka, nikoli
vnûj‰í. Jak a kdy se stane z aktivního muÏe
vûdce extrahované zlo. Tak to popisuje i Stevenson ve svém románu. Ctihodn˘ lékafi
náhle získává ‰anci chovat se jinak: zprvu ne
vraÏdit, ale chodit za Ïensk˘mi, kdy se mu zachce „vyhazovat si z kop˘tka“, kdy se mu zachce… Ov‰em pak se mu promûna zaãne
vymykat, nedûlá jen vûci spoleãensky neúnosné, ale má zvlá‰tní potû‰ení z toho, jak
dokáÏe existovat bez soucitu, studu, morálky…
Du‰an: Na této dvojroli je lákavé, aby to
nebyl striktnû klidn˘ pan Hodn˘ a bûsn˘ pan
Zl˘, protoÏe ono je to pfiesnû naopak – rozervan˘ je seriózní Jekyll. Naopak zloãinec
Hyde je absolutnû klidn˘, nemá Ïádné po39
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PřiPravuJeme

Pierre Corneille

cid

dilema. Ve skuteãnosti ov‰em Rodrigo ani Jiména nevolí mezi poÏadavkem rodové cti
a mezi láskou. Povinnost k rodu, ãest a láska
jsou pro nû neoddûlitelné. Pfiíkaz cti není pro
nû jenom pfiíkazem z vnûj‰ku, n˘brÏ také pfiíkazem vnitfiním, potfiebou obstát ve vlastních
oãích a v oãích toho druhého. Právû proto,
aby jeden druhého zÛstali hodni a aby svou
lásku neposkvrnili, nesníÏili ztrátou vzájemné
úcty, jdou oba s pln˘m vûdomím toho, co
musí obûtovat, za pfiíkazem nadosobní
i osobní povinnosti zároveÀ. A pfiitom se
sv˘m sebepfiekonáním povzná‰ejí na úroveÀ
lidství, která tuto vysokou morálku cti je‰tû
pfievy‰uje.
Za ãasÛ descartesovského racionalismu
mohl básník je‰tû vûfiit, Ïe vÛle a sebevláda
jsou tím, co dûlá ãlovûka ãlovûkem, a Ïe povinnost, rodová a osobní ãest, ale i vy‰‰í, nadosobní zájmy mohou právû prostfiednictvím
vÛle a sebevlády vítûzit nad individuálnû citov˘m, reprezentovan˘m láskou. V na‰í
dobû, prosáklé od teorie po praxi egoismem,
v na‰í totálnû relativizující dobû, kdy pojmy
povinnost a ãest zplanûly k bezobsaÏnosti,
mÛÏe Corneillovo skvostné básnické drama
tûmito my‰lenkami nejenom «anachronicky»
provokativními a potfiebn˘mi, ale i nezbytnû
podvratn˘mi, pfiekvapivû zasahovat. VÏdyÈ,
fieãeno s Jiménou, «co je to za Ïivot - nemít
kouska cti v tûle?»
ReÏie: Roman Polák. Scéna: Pavel Borák.
Kost˘my: Peter âaneck˘. Hudba: David Rotter. Choreografie: Hana Kratochvilová.
V titulní roli: Jifií Mach. V roli Jimény: Evelína Kachlífiová. Dále hrají: Pavla Vitázková,
Zdenûk Junák, Viktor Skála, Miroslava Koláfiová, Irena Konvalinová, Petr ·tûpán,
Luká‰ Janota, Jaroslav Matûjka, Patrik Bofieck˘, Barbora Musilová, Pavla Princová,
Kamil Dvofiák, Petr Nebfiensk˘.
Premiéra: 11. února na âinoherní scénû
MdB.
Jifií Závi‰

Tragikomedie o konfliktu lásky a cti
Zaãátkem ledna 1637 uvedli v pafiíÏském Divadle Marais novinku z pera tfiicetiletého
rouenského advokáta Pierra Corneille, tragikomedii Cid. Byl to triumf, kter˘ autora po
fiadû spí‰e matn˘ch úspûchÛ s komediemi pasoval na mistra svého oboru. Záhy se v PafiíÏi
ujalo úsloví «krásné jako Cid». Kavalífii se
odvolávali na Cidovy souboje, kdyÏ protestovali proti zákazu, kter˘ pod trestem smrti vynesl proti duelÛm kardinál Richelieu, dámy
vedly v salonech (v onûch proslul˘ch centrech preciozity) vzru‰ené debaty o Jiménû
a její lásce k Rodrigovi, vrahu jejího otce...
(Dodejme, Ïe Corneille vytvofiil dílo ãítající
dvaatfiicet her, ale pfiedev‰ím Cid mu zajistil
nesmrtelnost klasika.)
Corneille pfievzal námût ze ‰panûlské hry
Cidovo mládí, napsané Guillénem de Castro
kolem roku 1618. Castrova hra zase vyrostla
ze staro‰panûlsk˘ch romancí, které historickou osobu z 11. století - kastilského caballera,
dobrodruha a pragmatika váleãného podnikateství dona Rodriga Díaze de Vivar, nazvaného Araby el Cid («Pán»), pfietavily v ideál,
ba m˘tus kfiesÈanského a národního hrdiny.
Z této rozvláãnû pitoreskní pfiedlohy rázu
vlastenecké podívané Corneille vypustil
v‰echny vedlej‰í dûje, mnoÏství romaneskních epizod a soustfiedil se na vysoce dramatické podání niterného sváru hlavních postav
a konfliktu tragicky vzniklého mezi nimi.
Don Rodrigo a hrabûcí dcera z Gormazu Jiména se milují a zdá se, Ïe jejich láska uÏuÏ
dospûje ke ‰Èastnému zavr‰ení ve sÀatku.
Staãí jedna okolnost, a v‰ecko je jinak: Jiménin otec hrubû urazí otce Rodrigova a Rodrigo pomstí otcovu pohanûnou ãest tím, Ïe
hrabûte v souboji zabije. Jiména se dovolává
spravedlnosti u krále a ve jménu rodové cti
Ïádá hlavu milovaného Rodriga, Rodrigo naproti tomu nabízí Jiménû svÛj meã, aby si
sama vzala jeho Ïivot... Konflikt lásky a cti
jako by pfied oba milence stavûl nefie‰itelné
40
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Jana Musilová si na‰la chvilku v‰e Martû Prokopové
vysvûtlit, Michal Matûj nevûfií vlastním oãím.
Lenka Janíková pfiedává cenu Inscenace
sezony Petru Gazdíkovi za muzikál Mary
Poppins

Petr ·tûpán pfiem˘‰lí co si na nûj reÏisér Stano Slovák
vymyslel, Ïe musí neãekanû preludovat na dobfie naladûném klubovém piánu.

V pánské krejãovnû zkou‰í Petr Gazdík kost˘m z dílny
Andrei Kuãerové, Gerolda do muzikálu PapeÏka.

Maskérna na Hudební scénû, místo kde se z civilních
osob stávájí hvûzdné muzikálové postavy, Alena
Antalová.

Alenka Antalová – Mary Poppins a Du‰an Vitázek –
kominík Bert, poslední úpravy neÏ závûrka Nikonu na
léta zaznamená jejich podobu.

Loni nám Vánoce pfiipomínaly na divadelní dvoranû
jen svût˘lka na stromech, sníh jsme ãekali marnû.

Zdenek Merta a Michal ·tefl u klavíru, hru na klavír
má Michal ·tefl jako rehabilitaci po nedávné operaci
ruky a Merta jako zamûstnání.

Novoroãenky v ko‰i nekonãí.

Pfii pfiedávání cen popularity Kfiídla popfiál principál
Pavle Vitázkové k narozeninám.

Zrodila se jiÏ ‰estnáctá Divadelní roãenka MdB a na
slavnostním pfiedávání Kfiídel byla pokfitûna.

Zdenûk Junák se nechal pfiesvûdãit, aby si jeden ‰kopek
v Technickém muzeu natoãil sám.

Jirka Mach bude v dramatu Cid toreadorem, v krejãovnû tvofiili pod dohledem Petra âaneckého jeho kost˘m.

Po noãním fotografování plakátu na drama Cid se zÛãastnûní zvûãnili, chybí Petr Hlou‰ek, nestihl dobûhnout.

Dramaturgové Klára Latzková a Jan ·otkovsk˘
v Technickém muzeu, kde vznikly jejich portréty do foyeru divadla.

Petr Hlou‰ek tvofií !!!

V rockové kapele, která bude provázet muzikál Oãistec,
nechybí legendární bubeník Jaroslav Zádûra.

2010/2011
Igor Ondfiíãek pfiedává
Cenu bezpeãného
zázemí Annû âupové

Jef Kratochvil pfiedává
Cenu kolegia
redakce Dokofián
Petru Gazdíkovi

Lenka Janíková pfiedává
cenu Osobnost roku
Stanislavu Michalíkovi

Skalní divák Tomá‰ Por‰ek
pfiedává cenu
Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
Jaroslavu Milfajtovi

Ale‰ Slanina pfiedává cenu
Hereãka sezony
Alenû Antalové

Hana Holi‰ová
pfiedává cenu Herec sezony
Du‰anu Vitázkovi

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Stalo Se

Partneři divadla

22. – 24. února na Hudební scénû

JAZZ SIDE STORY
Koncertní pfiedstavení
Úãelem pfiedstavení Jazz Side
Story je pfiedev‰ím vzdát hold velkému dílu A. Laurentse, L. Bern steina a S. Sondheima, svûtovû
proslulému muzikálu West Side
Story, a to prostfiednictvím zpûvu ,
hudby, tance a filmov˘ch projekcí,
vytváfiejících pro diváka a posluchaãe komplexní podívanou neobvyklé umûlecké síly a hodnoty.
Dirigent Igor Vavrda bravurním
zpÛsobem propojuje pfiímo na scénû hráãe orchestru MdB
a pfiední ãeské i slovenské jazzové hudebníky. Není v souãasné dobû obvyklé vidût na jevi‰ti nûkolik desítek hudebníkÛ s baletem, sborem, sólisty a projekcí... – a kromû toho v‰eho – ten pfiíbûh a ta hudba! To v‰e v reÏii Petra
Gazdíka, kter˘ byl ocenûn v divácké anketû Kfiídla
2010/2011 za svou reÏisérskou práci hned dvûmi cenami.

Mediální Partneři

dokořán únor 2012
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Mary Poppins a Bert v muzikálu Mary Poppins – kost˘my: Andrea Kuãerová, foto: jef Kratochvil
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Alena
Antalová,
Du‰an
Vitázek

vážení divadelní Přátelé,

únor
2012
cena 15,- kč

v roce 2010 jsem byl jednou berlínskou umûleckou agenturou dotázán, zdali bych nezreÏíroval svûtovou
premiéru muzikálu PapeÏka, kter˘ napsali mladí nûmeãtí autofii soustfiedûní kolem hudebního skladatele a textafie Dennise Martina. To právû oni „zvítûzili“ v nevypsané, av‰ak o to tvrd‰í svûtové soutûÏi o získání autorsk˘ch práv na stejnojmenn˘ bestseller americké autorky Donny W. Cross. Ta se nakonec
rozhodla pro mladíky ze stfiedního Nûmecka, konkrétnû z Fuldy, kde se ãást jejího historického románu,
pojednávajícího o krásné a zvlá‰tní legendû z poloviny 9. století na‰eho letopoãtu, odehrává. ¤ada svûtov˘ch agentur, produkcí i konkrétních autorÛ tzv. ostrouhali (mezi nimi napfi. i Frank Wildhorn, autor
mnoha muzikálÛ, z nichÏ jeden velmi dobfie znáte, neboÈ ho máme od podzimu na repertoáru v reÏii
Petra Gazdíka: „Jekyll a Hyde“). Ten enormní zájem má své kofieny pfiedev‰ím v onom nádherném a neobvyklém pfiíbûhu, kter˘ Donna W. Cross ve svém románu vypráví. V Nûmecku jej bylo prozatím prodáno více neÏ 8 milionÛ kusÛ!
Donnu jsem poznal pfii tiskové konferenci, kdy 10 mûsícÛ pfied premiérou podpofiila svou pfiítomností inscenaãní projekt nového muzikálu. KdyÏ jsem ji uÏ tenkrát pozval do na‰eho mûsta Brna, zaskoãila mû informací o svém dûdeãkovi, kter˘ pocházel právû z na‰í zemû. A pak po svûtové premiéfie,
která se odehrála 3. ãervna 2011 v Zámeckém divadle ve Fuldû, jsem jí své pozvání zopakoval. Nad‰enû
souhlasila a jsem velmi rád, Ïe skuteãnû do Brna pfiiletí den pfied na‰í premiérou, tedy 3. února, a Ïe v den
jejího pfiíjezdu s ní i Dennisem Martinem mÛÏeme uskuteãnit mimofiádnou tiskovou konferenci v na‰em
divadle. A samozfiejmû jsem py‰n˘, Ïe jsme tím druh˘m divadlem na svûtû, kter˘ tento muzikál uvede.
DÛvody, které mû vedly k rozhodnutí nastudovat toto mimofiádné dílo, jsou následující: âetl jsem, Ïe
aÏ má du‰e odejde z tohoto svûta, bude zkoumána, jak vyuÏila daru pozemského Ïivota. A jsou to údajnû dvû základní otázky, které nám budou kladeny:
1. jak intenzivnû jsi se vzdûlával
2. jak intenzivnû jsi miloval
Tak tedy láska a vzdûlání – to jsou ony dva nejv˘znamnûj‰í komponenty na‰ich ÏivotÛ. Mnohokrát
jsem se nad tímto sdûlením zam˘‰lel a pokou‰el jsem se najít je‰tû nûco v˘znamnûj‰ího. Nepodafiilo se mi
to. Îít v lásce a v permanentním vzdûlávání se. Obdivuhodnû jednoduché a silné právû i pro ono obohacující se propojení!
KdyÏ jsem se poprvé setkal s románem Donny W. Cross „PapeÏka“, byl jsem nad‰en, jak její hlavní
hrdinka realizuje právû svÛj, byÈ krátk˘ Ïivot, skrze tato „vy‰‰í pfiikázání“. Od útlého dûtství touÏí její pfiirozen˘ a neobvykle velk˘ talent po dal‰ím vzdûlávání, od útûku z domova touÏí její opu‰tûná du‰e po lásce. Obé realizuje s nádhernou vá‰ní, aÈ uÏ jako lékafi pomáhající kaÏdému potfiebnému, ãi pozdûji jako
papeÏ, kter˘ pro svÛj vztah k lidem, pro laskavou péãi o nû dosáhne obecného pojmenování „Papa populi“. I svÛj osobní Ïivot zavr‰uje skrze lásku. BohuÏel její ãekání na narození dítûte konãí ne‰Èastnû.
Dynamické, citovû extrémnû angaÏované dílo Dennise Martina a Christopha Jila mû silnû zasáhlo jiÏ
pfii na‰ich prvních kontaktech a v prÛbûhu spolupráce s cel˘m inscenaãním t˘mem i se souborem jsem se
skrze realizaci m˘ch pfiedstav jen dále utvrzoval v pfiesvûdãení o mimofiádnosti hlavního sdûlení tohoto
pfiíbûhu.
Lhostejno, zda-li je ãlovûk muÏem, ãi Ïenou… tím nejdÛleÏitûj‰ím je obsah na‰eho Ïivota, kter˘ mu
vtiskneme jen my sami proti v‰em pfiíkofiím, proti pfiedpojatosti okolí, proti nevzdûlanosti a nelásce.
Bûhem dvou a pÛl mûsíce, kdy se muzikál PapeÏka ve Fuldû hrál, se uskuteãnilo neuvûfiiteln˘ch 116
vyprodan˘ch pfiedstavení! V roce 2012 se v letních mûsících muzikál do tamního Zámeckého divadla znovu vrací a pak bude uveden i v dal‰ích mûstech.
Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se s Vámi tû‰ím na shledanou
nejenom u tohoto neobvyklého a mimofiádného hudebnû-divadelního díla
s témûfi neuvûfiiteln˘m názvem „PapeÏka“.
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

